
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) شرح نخبة الفكر

 ومن نظمها...( -اوحواشيه -اكتاب نخبة الفكر ) شروحهكتب علم مصطلح الحديث و مقدمة عن 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 ل ا مض  من يهده هللا ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره

صلى هللا  ،وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ،ومن يضل  ل ا هادي له، وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

صلى -محمد  صوابًا على سنة نبيك ،وزدنا علمًا وعم ًا خالصًا لوجهك ،وانفعنا بما علمتنا ،اللهم علمنا ما ينفعنا
 .-هللا عليه وسلم

 أما بعد:
  :كتب علم مصطلح الحديثمقدمة عن 

من المتون العلمية التي هي كالقواعد  صي اً لقد طلب مني أن أشرح مختصرًا وجيزًا، ومتنًا متينًا، وأص ًا أ
-ق اني واألسس الثابتة التي يبنى عليها غيرها، وهذا المختصر هو )نخبة الفكر( لإلمام الحالظ ابن حجر العس

 .-رحمه هللا
وهذا الكتاب على وجازته إذ ال يزيد على ث اث أو أربع أو خمس ورقات حسب اخت اف الطبعات إال أنه حوى 

- وهو سنة المصطفى ،علمًا عظيمًا مباركًا من أهم العلوم وأشرلها يتعلق بالمصدر الثاني من مصادر التشريع
لقد ثبت لي صحيح مسلم وغيره  ،ر النهي عن كتابتها وتدوينها، والسنة جاء لي أول األم-صلى هللا عليه وسلم

))ال تكتبوا عني شيئًا غير القرآن، ومن كتب عني قال:  -عليه الص اة والس ام-من حديث أبي سعيد أن النبي 
- ، خشية منه على اخت اط ك امه بك ام هللا-عليه الص اة والس ام-وهذا قاله النبي  غير القرآن لليمحه(( شيئاً 

-؛ ألن القرآن لم يكن مجموعًا لي مصحف معزواًل عن غيره، لإذا سمع الصحابي الك ام من النبي -عز وج 
 نوعان: من وحي -عز وج -ليما ينقله عن ربه  -عليه الص اة والس ام

 ومنه ما هو متعبد بمعناه دون لفظه وهو السنة.نه ما هو متعبد بلفظه وهو القرآن، م
لخشية  [( سورة النجم4 - 3)] ِإْن ُهَو ِإَّلا َوْحٌي ُيوَحى{*  }َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى  -عز وج -وك اهما من عند هللا 

لحم  أه  العلم هذا النهي أن يختلط ك امه بك ام هللا نهى عن كتابة غير القرآن،  -عليه الص اة والس ام-منه 
بعد  ثم ،تمد الناس على الكتابة ويهملوا الحفظأن يع -عليه الص اة والس ام-أو خشية منه  ،على هذه الصورة

- يقول أبو هريرة: "ما كان من أحد من أصحاب رسول هللا ))اكتبوا ألبي شاه((بها  ذلكم احتيج إلى الكتابة لأذن
ن يكتب وال وأكثر مني حديثًا إال ما كان من عبد هللا بن عمرو لإنه كا ،أكثر مني رواية -صلى هللا عليه وسلم

 ب  على استحباب تدوين العلم. ،حص  اإلجماع على جواز الكتابة وبعد ذلك المنع ،أكتب"
عليه الص اة -وعلى مراد رسوله  ،أهم ما يدون ما يعتمد عليه لي إثبات تصرلات المسلم على مراد هللاومن 
 .-والس ام



ة لردية، ثم لما تولى عمر استمرت الكتابة كتابو  ،-عليه الص اة والس ام-من عهده  كتبوا السنن ،كتب الصحابة
أمر اإلمام محمد بن شهاب الزهري بالتدوين الرسمي، لعمر بن عبد  -رحمة هللا عليه-بن عبد العزيز الخ الة 
ومعلوم أن العرب كانوا يتميزون بالحفظ ثم لما اع السنة لضعف الحالظة لدى الناس، العزيز خشي من ضي

تضعف شيئًا لشيئًا، لي العادة أن من يعتمد على شيء يعتني به، لما  الملكة والغريزةاختلطوا بغيرهم أخذت هذه 
كان عمدتهم الحفظ كانوا يعتنون به، ثم لما توسعوا لي أمر الكتابة، ضعفت الحوالظ لدى الناس، وهذا شيء 
مشاهد، الشيء الذي تعتني به وتودعه حفظك لي الغالب أنك تحفظه، أما إن كنت بمجرد سماعه تخرج القلم 

ن ثبت لي الورق. ،تكتب لإن هذا ال يثبت لي الحفظو   وا 
ثم تتابع الناس بعد ذلك على االعتماد على المكتوب، اعتمدوا عليه اعتمادًا كليًا، لدونت األحاديث، ودونت 
العلوم كلها، بداية من منتصف القرن الثاني يعني بعد أمر عمر بن عبد العزيز البن شهاب الزهري تتابع الناس 

تابة حتى وجدت المصنفات من الموطئات والمسانيد والمصنفات، المصنفات نوع من أنواع التأليف لي لي الك
لكن  ،بهذه الطريقة وجدت كتب السنة المعاجم وغيرها،لسنن و ثم بعد ذلكم دونت الجوامع من الصحاح وا ،السنة

 ماذا عن كتب علوم الحديث؟
إلى علوم أخرى، علوم الحديث وسيلة يتوص  به إلى تمييز  ئ علوم الحديث كغيره من علوم اآللة التي هي وسا

 لهو وسيلة وليس بغاية. ،-عليه الص اة والس ام-الصحيح من الضعيف من ك ام النبي 
لي أول األمر لم تكن الحاجة داعية إلى التأليف المستق  لي هذا العلم، ومثله علوم اآللة كلها، التي هي 

 قرآن وقواعد التفسير، وعلوم العربية بفروعها العشرة المعرولة.الوسائ  أصول الفقه، علوم ال
لهم الكتاب وبعدوا عن عصر الرسالة احتاجوا إلى قواعد وضوابط تعينهم على  ،لما كثر اخت اط العرب بغيرهم

تلميذه كتب و مبثوثًا ومنثورًا لي كتب األئمة، لي كتب اإلمام الشالعي كالرسالة واألم،  ملوالسنة، ووجد هذا الع
والنسائي وغيرهم، لوجدت هذه  والبخاري والترمذياإلمام أحمد بن حنب ، وعلي بن المديني ويحيى بن معين 

 طالب العلم لفهم السنن لي الكتب المبثوثة.القواعد وهذه الضوابط التي يحتاجها 
اإلمام الشالعي لي  واختلف أه  العلم لي أول ما صنف لي هذا العلم على سبي  االستق ال، لمنهم من يقول:

ن قال أه  العلم ، والرسالةالرسالة نها أول ما صنف لي أصول الفقه، لهي أول ما دون لي علوم الحديث، : إوا 
الرسالة يوجد ليها هذا وهذا، وال انفكاك لعلوم الحديث من أصول الفقه، كما أنه ال انفكاك ألصول الفقه عن 

 علوم الحديث.
بعلله ورجاله ثم وما يتعلق  ،م أحمد ليما يسأله عنه ت اميذه كثير من قواعد هذا العلموجد أيضًا لي سؤاالت اإلما

أبي عيسى وجامع  ،-رحمة هللا عليه-خ اإلمام البخاري بن معين، وعل  ابن المديني، وتواريلي سؤاالت يحيى 
لعلم لي معرلة المتون إن أولى ما يتمرن عليه طالب ا :الترمذي ليه كثير مما يحتاجه طالب العلم, ولو قي 

، ليه األنواع كلها، ووجد لي سنن النسائي واألسانيد ونقد الرجال وتعلي  األحاديث جامع الترمذي لما كان بعيداً 
 التراجم التي ترجم بها على األحاديث كثير من ضروب العل  وأصنالها.

من هذا كله بقوله: "لمن أول من  نظرًا لعدم وجود بداية محددة للتأليف لي هذا الفن خرج الحالظ ابن حجر
ويعتبره بعضهم هو  ،"(المحدث الفاص )صنف ليه القاضي الحسن بن محمد بن خ اد الرامهرمزي لي كتابه 



أول المصنفات لي هذا الفن، لكنه لم يستوعب، وهذا أمر طبيعي وعادي أن يكون أول من يؤلف ال يستوعب، 
معرلة )أه من مشروع، ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد هللا لصنف المعرلة ثم يأتي من بعده أه  العلم ليكملون ما بد

 .(علوم الحديث
معرلة )لي  األول قال عنه الحالظ: لم يستوعب، والثاني قال عنه: لم يهذب ولم يرتب، يعني الحاكم أبا عبد هللا

ل من ، أو "هذا العلم ورتبهإنه أول من هذب "، وابن خلدون لي مقدمته الشهيرة قال عن الحاكم: (علوم الحديث
ال ما و بين قول الحالظ وقول ابن خلدون؟ لي اخت اف واضطراب هذب هذا العلم ورتبه الحاكم له  من اخت اف  ا 

 لي؟ نعم، هذاك قال: لم يهذب ولم يرتب، وقال هذا: أول من هذب هذا العلم ورتبه؟
قارن كتاب الحاكم بما ألف بعده من كتب لي  مننظر إلى من جاء بعد الحاكم ل -رحمه هللا-أقول: لع  الحالظ 

خلدون نظر إلى ما كتب قب  الحاكم، ، وابن يرتبولم  يهذبعلوم الحديث حكم على معرلة علوم الحديث أنه لم 
ال نظير له إذا  رتيب وتهذيب وجمعت ،وال شك أن الحاكم أبدع لي كتابه إذا نظرنا إلى ما ألف لي الفن قبله

 قسناه بما قبله.
إيش ي لعم  على كتاب الحاكم مستخرجًا..... المستخرج على علوم الحديث، جاء الحالظ أبو نعيم األصفهان ثم

معنى المستخرج؟ يعمد عالم من علماء الحديث إلى كتاب معتبر عند أه  العلم ويخرج أحاديث الكتاب بأسانيده 
ل ا يجد الحديث إال من طريق مؤلف هو من غير طريق صاحب الكتاب، وقد يستغلق عليه األمر ويضيق عليه 

إما أن يعلق الحديث ويحذف اإلسناد،  :-كما لعله أصحاب المستخرجات-الكتاب وحينئذ هو بين خيارات ث اثة 
 أو يرويه من طريق صاحب الكتاب، أو يحذف الحديث.

صنف لي علوم الحديث  ثم بعد أبي نعيم تتابع أه  العلم لي الكتابة لي هذا العلم لألف الخطيب البغدادي الذي
ية والراوي كتابًا ولي آداب الراو  (قوانين الرواية الكفاية لي) :ولي قوانين الرواية كتابًا جامعًا ماتعًا نالعًا أسماه

ونحن اليوم تاب نفيس ال يستغني عنه طالب علم، وهذا ك ،)الجامع ألخ اق الراوي وآداب السامع( :آخر أسماه
لض  علم )و ،البن عبد البر (ن العلم ولضلهاجامع بي)الكتاب إذا أضيف إليه بأمس الحاجة إلى مث  هذا 

للخطيب أيضًا، طالب العلم  (مقدمة الموضح لي أوهام الجمع والتفريق)و ،البن رجب (السلف على الخلف
ألننا ن احظ على كثير من ط اب العلم ال سيما من يتصدى  سة إلى أن ينظر لي مث  هذه الكتب؛بحاجة ما

وال  ،ن احظ عليهم بعض الشدة والقسوة وشيء من غمط اآلخرين -أعني الحديث وعلومه-هذا الفن العظيم ل
 ن هذا موجود بكثرة لكنه موجود.: إأقول

)اإللماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع( لكنه خاص بطرق  :ثم ألف القاضي عياض كتابًا لطيفًا أسماه
 التحم  واألداء.

ا كتب قبله لي اإلمام أبو عمرو بن الص اح لألف مقدمته الشهيرة التي جمع ليها ما تفرق ممثم بعد ذلكم جاء 
من أنواع علوم الحديث إال وكتب ليه كتابًا مستق ًا، حتى قال ألن الخطيب ما من نوع  كتب الخطيب وغيرها؛

تبه" عالة على كتب "ك  من أنصف علم أن ك  من جاء بعد الخطيب عيال على كالحالظ أبو بكر بن نقطة: 
الخطيب، ثم بعد ذلكم يقال: الخطيب أساء إلى علوم الحديث، وأدخ  ليه من أصول الفقه وعلم الك ام، ال شك 

 .-إن شاء هللا تعالى-مزيد بسط لهذا الك ام عده تأثروا بعلم الك ام، ويأتي أن الناس لي القرن الخامس وما ب



خطيب وغيرها ورتبه لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة األشرلية علوم الحديث البن الص اح جمعه من كتب ال
التأخير، تقديم ما حقه ، ولذا ن احظ عليه بعض التقديم و لصار يجمع النوع ويحرره وينقحه ثم يمليه على ط ابه

ال " :التأخير والعكس، لكنه كتاب جامع كتاب نالع ماتع، اشتغ  الناس به عن غيره، لكان كما قال الحالظ
" وهو أه  ألن يولى هذه ومعارض له ومنتصر ،ومستدرك عليه ومقتصر ،مختصرو صى كم ناظم له يح

جماعة،  بنه الحالظ ابن كثير، اختصره العز اختصر ، (اإلرشاد والتقريب) :نووي لي كتابيهاختصره الالعناية، 
ونكت عليه ن أه  العلم، ، ونظمه أيضًا غيره ملفيتهاختصره جمع من أه  العلم، نظمه الحالظ العراقي لي أ

  .الحالظ العراقي وابن حجر وبرهان الدين األبناسي وجمع من أه  العلم
 :وشروحها ركتاب نخبة الفك

غيرها، وال شك أنها أساس ثم بعد هذا جاء الحالظ ابن حجر لألف نخبته الشهيرة التي اشتغ  الناس بها عن 
 أعني علوم الحديث. يريد الدخول لي هذا الفن لمن بالنسبة لمن يريد الدخول لي هذا الفن، متين

لشرحت شروحًا كثيرة، لشروحها بالعشرات ال باآلحاد، ورغم اختصارها اختصرت  ،وعنوا بها ،اشتغ  الناس بها
 وال مانع أن نطلع على شيء من عناية أه  العلم بها. ،ونظمت لكونها منثورة

 (، شرحها أيضًا الشيخ:زهة النظر لي توضيح نخبة الفكرن) :لممن شرحها مؤلفها الحالظ ابن حجر لي كتابه
المعروف بابن  ،(، شرحها أبو الفض  أحمد بن صدقةنتيجة النظر) :كمال الدين الشمني لي كتاب أسماه

وابن موسى المراكشي، ومحمد عبد الرؤوف المناوي، وعبد العزيز بن عبد الس ام العثماني، وابن  ،الصيرلي
 ماعي  حقي البروسوي، ومحمد بن عبد هللا الخرشي المالكي.همات الدمشقي، و إس

شرررحه  ،شرررح أيضررًا مررن قبرر  جمررع مررن أهرر  العلررم مررنهم: مرر ا علرري سررلطان القرراري  -أعنرري نزهررة النظررر-والشرررح 
 بوع أيضًا،وهو مط (اليواقيت والدرر) :وف المناوي لي كتاب أسماهؤ معروف ومتداول، ومنهم محمد عبد الر 

ألبري الحسرن  (بهجرة النظرر)لمحمرد أكررم السرندي، و (إمعان النظر)لبرهان الدين اللقاني، و (طرقضاء الو ) :منها
 السندي أيضًا.
 حواشي النخبة:

رك ليهرا حاشرية نفيسرة اسرتدالحاشرية تلميرذ المصرنف قاسرم برن قطلوبغرا الحنفري، وهرذه  :وعليها حواشي كثيررة منهرا
شرررريف، وحاشرررية لرضررري الررردين الحنبلررري، وأبررري الحسرررن  وحاشرررية لمحمرررد برررن أبررريعلرررى الحرررالظ الشررريء الكثيرررر، 

برررراهيم الشرررهرزوري  ،األجهررروري  برررراهيم الكرررردي، وا  للشررريخ عبرررد هللا برررن  (لقرررط الررردرر) :ومرررن الحواشررري المطبوعرررة، وا 
 حسين العدوي المالكي.

 مختصرات النخبة:
شارح القاموس،  لزبيديي اللمرتضى الحسين (بغلة األريب) :والنخبة على اختصارها لها مختصرات من أشهرها

شرحه  ،بن بركات األحمدي، وهذا المختصر جيد( لعبد الوهاب بن أحمد المختصر من نخبة الفكر) :ومنها
 وهناك مختصر للنخبة لمحمد بن مصطفى الخرماني.، (عقد الدرر) :محمود شكري األلوسي لي كتاب أسماه

 نظم النخبة:



وهو  (الرتبة لي نظم النخبة) :لي نظم أسماه ،ق ذكره لي الشراحممن نظم النخبة كمال الدين الشمني الذي سب
 جيد، أوله:نظم 

 وبعرررررررررررررد لررررررررررررراعلم أن نخبرررررررررررررة الفكرررررررررررررر 
 قرررررررررررد جمعرررررررررررت أنرررررررررررواع هرررررررررررذا العلرررررررررررم
 لرررررررراهلل يجررررررررزي مررررررررن لهررررررررا قررررررررد صررررررررنفا

 ج

 أجررررررر  مرررررررا صرررررررنف لررررررري علرررررررم األثرررررررر 
 وقربررررررررررررررررررررررررررررت قصرررررررررررررررررررررررررررريه للفهررررررررررررررررررررررررررررم
 أعظرررررررررررم مرررررررررررا جرررررررررررازى بررررررررررره مصرررررررررررنفا

 

 (.العالي الرتبة شرح نظم النخبة) :رح على نظم والده سماهوالبنه تقي الدين أحمد بن محمد الشمني ش
شهاب الدين و ممن نظمها أحمد بن إبراهيم بن نصر هللا العسق اني، وبرهان الدين محمد بن إبراهيم المقدشي، 

الطولي، وشهاب الدين أحمد بن صدقة الصيرلي، ورضي الدين الغزي، وشرح الغزي هذا موجود ولحفيده أحمد 
 ين شرح على نظم جده.شهاب الد

 :اسمه -رحمه هللا-ومن أهم منظومات النخبة نظم األمير الصنعاني : منصور الطب اوي، وممن نظمها الشيخ
 كتاب جمي  ليه أكثر من مائتي بيت.وهو  (قصب السكر لي نظم نخبة الفكر)

 لما تكلم عن النخبة:  -رحمه هللا-يقول الصنعاني 
 ألفهرررررررررا الحرررررررررالظ لررررررررري حرررررررررال السرررررررررفر 

 ج

 وهرررررو الشرررررهاب برررررن علررررري برررررن حجرررررر 
 

 :مروي على وجه آخر -أظن–ونسخ النظم تختلف من نسخة إلى أخرى، لهذا البيت 
 لفهرررررررررررررررا الحرررررررررررررررالظ ثاقرررررررررررررررب النظررررررررررررررررأ

 طالعتهررررررررررررررررا يومررررررررررررررررًا مررررررررررررررررن األيررررررررررررررررام  
  لرررررررررررررررررتم مرررررررررررررررررن بكررررررررررررررررررة ذاك اليررررررررررررررررروم  

 جج

 وهرررررو الشرررررهاب برررررن علررررري برررررن حجرررررر 
 لاشررررررررررررررررررررتقت أن أودعهررررررررررررررررررررا نظررررررررررررررررررررام  
 إلررررررررررى المسرررررررررراء عنررررررررررد قرررررررررردوم النرررررررررروم  

 

  .مائتين وزيادة، كم أخذت عليه؟ يوم واحد بيت؟م النخبة لي كم نظ
 طالعتهررررررررررررررررا يومررررررررررررررررًا مررررررررررررررررن األيررررررررررررررررام  
  لرررررررررررررررررتم مرررررررررررررررررن بكررررررررررررررررررة ذاك اليررررررررررررررررروم  

 ج

 لاشررررررررررررررررررررتقت أن أودعهررررررررررررررررررررا نظررررررررررررررررررررام   
 إلررررررررررى المسرررررررررراء عنررررررررررد قرررررررررردوم النرررررررررروم  

 ج

األزمان، بخ اف ما نشاهد ون احظه على ط اب العلم لي هذه  ،-رحمة هللا عليهم-معمور بالعلم كعادتهم  اً يوم
لوال هذه الخدمة ما بكاملها به األوائ ، وأن األمة  الشخص إذا قرأ ساعة أو أقرأ ساعة ظن أنه جاء بما لم تأت  

 تيسر لها هذا النصر وهذا التمكين، هللا المستعان.
ثم بعد هذه الساعة وقب  هذه الساعة يقضي وقته لي القي  والقال، لكن على طالب العلم الحريص المتحري 

والسنة، وهللا  وتأصي  نفسه بالعلم الشرعي المتلقى من الكتاب ،المشفق على نفسه أن يعمر وقته بطاعة هللا
 عان.تسالم

عبد  ه وشرحه مطبوع، شرحه أيضًا الشيخ:لألمير الصنعاني مشروح من قب  مؤلفه الصنعاني نفسهذا النظم 
 بن مراد األثري، ولي عليه شرح مبسوط.الكريم 

عبد هللا بن عمر اليماني، والشيخ عثمان بن سند البصري، وله شرح على نظمه  أيضًا الشيخ:ممن نظمها 
 .(الغرر شرح بهجة البصر) :أسماه

 طبعات النخبة:



ا غير الحواشي التي ذكرت ب  من أقدمه-عليها تعليقات منها و النخبة وشرحها للحالظ ابن حجر طبعت مرارًا 
أبو عبد الرحيم محمد كمال الدين األدهمي،  :لق على النزهة شخص يقال لهمن أول من ع -من تقدم دنسابقًا ع

لكن لي بعضها تحام  ظاهر على ابن حجر، هناك أيضًا حاشية وتعليق  ،له تعليقات وله تنبيهات لطيفة ومفيدة
 حها.للدكتور نور الدين عتر، ولعلي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي له أيضًا حواشي ونكت على النخبة وشر 

طبع على صفحة العنوان من هدي الساري طبع عليها ما  (هر1031)لي مقدمة لتح الباري طبعة بوالق سنة 
السخاوي يقول: يعني –يقول وسمعته " لي ترجمة الحالظ ابن حجر ما لفظه:قال لي الضوء ال امع " نصه:

تداء األمر، ثم لم يتهيأ لي من لست راضيًا عن شيء من تصانيفي ألني عملتها لي اب"يقول:  رسمعت ابن حج"
ستقبلت من و الان الميزان، ب  كان يقول ليها: "تحريرها سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولس

-ب  رأيته لي مواضع أثنى على شرح البخاري "، يقول: "جعلته كتابًا مبتكراً ول أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهبي
ضعيفة د، واهية الُعد   ،وأما سائر المجموعات لهي كثيرة العدد"، ثم قال: "يق والنخبةوالتغل -يعني وحق له ذلك

 مائة الخامسة: الضامية الروى، ولكنها كما قال بعض الحفاظ من أه   ،القوى 
 ومرررررررررررررررررررالي ليررررررررررررررررررره سررررررررررررررررررروى أننررررررررررررررررررري

 الصرررررررررررر اة  وأرجررررررررررررو الثررررررررررررواب بكتررررررررررررب
 ج

 اوالررررررررررررررررررررررق المقصررررررررررررررررررررررد أراه هرررررررررررررررررررررروىً  
 اعلرررررررررررى السررررررررررريد المصرررررررررررطفى أحمرررررررررررد

 ج

 يتين قوله:ظ هو أبو بكر البرقاني، وقب  البالوهذا الح
 أعلررررررررررررر  نفسرررررررررررررري بكترررررررررررررب الحررررررررررررررديث
   وأشرررررررررررررررررررررررغ  نفسررررررررررررررررررررررري بتصرررررررررررررررررررررررنيفه

 اوأحمررررررررررررررررررد ليرررررررررررررررررره لهررررررررررررررررررا الموعررررررررررررررررررد 
 وتخريجرررررررررررررررررررررررره دائمررررررررررررررررررررررررًا سرررررررررررررررررررررررررمدا

 

وهذا الك ام المنسوب إلى الضوء ال امع لم أجده ليه، لم أجده لي الضوء ال امع، ب  هو موجود أو قريب منه 
 ويهمنا من ذلك أنه راضي عن النخبة.جمة الحالظ ابن حجر للسخاوي، لي تر لي الجواهر و الدرر 

 .......:طالب
اختصر ك ام الحالظ الذهبي لي ميزان االعتدال، ثم زاد عليه، بدأ بتجريد كتاب الذهبي  ولي لسان الميزان،

ن داًء كان أجود؛ ألقيد بكتاب آخر، لكن لو ألفه ابتي الترتيب؛ ألنه تبع كتاب آخر توذكر الزوائد ثم اضطرب ل
 مشكلة ال بد أن يتبع ذلك الكتاب. كيفما شاء، لكن إذا تقيد بالكتاباإلنسان وهو يؤلف ابتداًء حر يرتب 

 الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين لي مصطلح الحديث:
هللا و-ديث وعلومه ممن هم ليما نحسبهم هناك دعوة تردد على ألسنة بعض طلبة العلم ممن يعتني بالح

تدعو إلى نبذ  هذه الدعوة التي أثيرت قب  سنواتمن خيار ط اب العلم وال يساء بهم الظن، هناك  -سيبهمح
قواعد المتأخرين لي مصطلح الحديث، واألخذ مباشرة من كتب المتقدمين، لماذا؟ ألن قواعد المتأخرين قد تختلف 

 أحيانًا عن مناهج المتقدمين.
الثقة، تعارض الوص  واإلرسال، تعارض الوقف مع الرلع، لوجدنا أن للو أخذنا على سبي  المثال زيادة 

ن جنح بعضهم إلى ردها مطلقاً  ،مطلقاً المتأخرين لي كتبهم يحكمون بأحكام مطردة ثابتة، ليقبلون زيادة الثقة   .وا 
 واقبرررررررررررررر  زيررررررررررررررادات الثقررررررررررررررات مررررررررررررررنهمُ 

 

 ومررررررررررررررن سررررررررررررررواهم لعليرررررررررررررره المعظررررررررررررررمُ  
 



ة مطلقًا بأن معه زيادة علم خفيت على من نقص، كما أن من حكم ويحتج من قب  زيادة الثق "،وقي : ال" 
ف والعكس، يقول: هكذا الشأن ليمن حكم للرلع دون الوقو  للوص  مطلقًا يقول: معه زيادة خفيت على من أرس ،

قف ألنه متيقن، والوص  مشكوك ليه، يحكم للو  ها، القول الثاني: يحكم باإلرسالألنها مشكوك لي ترد زيادة الثقة
، وعلى هذا يطردون األحكام على األحاديث، بينما نجد األئمة الكبار كأحمد ألنه متيقن والرلع مشكوك ليه

يردونها،  وأحياناً  الزيادةال يحكمون بأحكام عامة مطردة، لتجدهم أحيانًا يقبلون قطني والبخاري وأبي حاتم والدار 
حيانًا يحكمون بالوقف وأحيانًا يحكمون بالرلع، لليس هناك باإلرسال، أ وأحيانًا يحكمون  أحيانًا يحكمون بالوص 

لديهم قواعد مطردة، ب  يحكمون على ك  حديث بما ترجحه القرائن بالنسبة لهذا الحديث على وجه الخصوص، 
لي ظاهرها جيدة، لكن مخاطبة الطالب المبتدئ بها  :وهذه الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين وتقليد المتقدمين أقول

انبذ قواعد المتأخرين، اترك النخبة، اترك ابن كثير والباعث، اترك ابن  :ضييع له، حينما يقال للطالب المبتدئت
ويقال له: تبدأ  قدمين؟ كيف يخاطب الطالب المبتدئالص اح وألفية العراقي، كيف يتعلم ويتمرن على علم المت

حتى  هو ما يعرف الصحيح من الضعيف ؟نيقطللدار و تبدأ باإللزامات والتتبع بشرح عل  الترمذي البن رجب، أ
 يبدأ بمث  هذه الكتب.

ذا قي  له قلد المتقدمين، ال شك أن المتأخرين عالة على المتقدمين، واألص  لي هذا الباب هم المتقدمون،  :وا 
 لكن كيف نتعلم على كتب المتقدمين وعلى أحكام المتقدمين؟

خرين، ى قواعد المتقدمين؟ ال بد من أن يتمرن على قواعد المتأطالب مبتدئ لي حكم العامي كيف يتمرن عل
ذا أكثر من ذلك وتأه يخرج وينظر لي ا ، ثم يبدأ بنفسهالقواعد ويتقنها ويضبط هذه وصارت لديه  ألسانيد، وا 

 القرائن، ال بأس هذا لرضه؛ ألن المتأخرينالحديث بأهلية النظر، وتأه  لمحاكاة المتقدمين لي أحكامهم على 
 عالة على المتقدمين.

وقد حكم البخاري بوصله وأبو حاتم  ؟كيف يحكم عليه ))ال نكاح إال بولي((لإذا أراد أن يحكم على حديث: 
أهلية لينظر بين أقوال أه  العلم بالقرائن ليرجح ما ترجحه  كيف يحكم على هذا الحديث؟ ه  لديه ؟بإرساله
من  األحاديث، يكفيهم من الحديث شمه يحفظون مئات األلوف منأئمة كبار  ؟ماذا عنده من القرائن ،القرائن

أج  أن يحكموا عليه، أحكام المتقدمين لرع عن علم المتقدمين، علم المتقدمين قلي  جدًا، إيش معنى قلي ؟ قلي  
 لض  علم السلف على) :لكنه مبارك، من يطالع لي يعني ما تركوا شيء ما حكموا عليهالك ام وهو علم مبارك، 

بينما علم  ؟وكيف يفتي المتقدمون  ؟عرف كيف يحكم المتقدمون  -رحمه هللا-للحالظ ابن رجب  (الخلف
 تجده إذا أراد أن يشرح مسألة يأخذ عليها ساعة، ويكتفي المتقدم بكلمة.كثير، كثير جدًا،  ينالمتأخر 

لض  الخلف على السلف" : "من لض  عالمًا على آخر بكثرة الك ام لقد -رحمه هللا تعالى-يقول ابن رجب 
 وهللا المستعان. ؟!شخص واضح العبارة بين األسلوب، وماذا وراء ذلك من العلم والعم الونحن نبهر إذا وجدنا 

أعود إلى المسألة لأقول: إذا كان الطالب ينصح وهو مبتدئ بمحاكاة المتقدمين لي أحكامهم على األحاديث، 
بما تحكم أنت؟ ه  أنت  البخاري بوصله وحكم أبو حاتم بإرساله حكم اإلمام ))ال نكاح إال بولي((حديث: 

مطالب بتقليد األئمة لي ك  حديث تبعًا لهذه الدعوى؟ األئمة ما اتفقوا لي الحكم على حديث واحد، كيف تقلدهم؟ 



قد  دتاستفما  ؟بإط اق أقلد اإلمام أحمد أو أقلد البخاري  اتقلد من؟ ه  لديك أهلية وأنت مبتدئ أن تقول: أن
 يكون الصواب مع البخاري أو مع أحمد أحيانًا.

واعتمد عليه من  ،-عليه الص اة والس ام-أن حديث رلع اليدين بعد الركعتين مرلوع إلى النبي بإذا حكم البخاري 
د تقلد من من المتقدمين؟ إن كان المقصود تقلي حه وحكم عليه اإلمام أحمد بالوقفحديث ابن عمر لي صحي

ل ا شك أنه مستحي ؛ ألن أحكام المتقدمين متباينة لي األحكام على الحديث،  لي ك  حديث حديثالمتقدمين 
ب  ولي أحكامهم على الرجال، لمن نقلد من المتقدمين؟ إن كان المقصود محاكاة المتقدمين لي أحكامهم على 

ليحكم على الحديث نقول: ك ام جمي  وطيب وممكن، لكن كيف مبتدئ؟ كيف يحاكي المتقدمين لاألحاديث 
بالقرائن وهو ما يعرف القرائن؟ قد يكون الشاهد لهذا الحديث أو المتابع لهذا الحديث بعد ورقة من الحديث الذي 

وهو ال يعرله ولم يطلع عليه، كيف يحكم على األحاديث بالقرائن؟ نقول: ال بد من معاناة كتب يدرسه، 
تقانو المتأخرين،  دامة النظر ليها ولهمها وا  التمرين والتخرج على هذه الكتب باإلكثار من تخريج  مها ثم بعد ذلكا 
أه  الطالب يقال له: لرضك م إذا تثم بعد ذلك ،وشواهدها ومتابعاتها وجمع طرقها ،ودراسة أسانيدها ،األحاديث

ى نبذ محاكاة المتقدمين وال تقلد المتأخرين، ونظير هذه الدعوى دعوى سبقتها بأكثر من عشرين سنة تدعو إل
كتب الفقه والتفقه مباشرة من الكتاب والسنة، ال نختلف مع أحد لي أن األص  الكتاب والسنة، وأنه ال علم إال 

لطالب المبتدئ من الكتاب والسنة؟ ه  لديه من األهلية ما يمكنه من ذلك؟ من الكتاب والسنة، لكن كيف يتفقه ا
لجمع بينها؟ ه  عرف المطلق والمقيد، والناسخ ه  حفظ من النصوص ما يدلع به التعارض ويتمكن من ا

والمنسوخ، والعموم والخصوص؟ هذا الطالب الذي يخاطب بمث  هذا الك ام، اترك كتب الفقه، هذه أقوال الرجال، 
صار حكمًا بين  :ب  وجد من أحرق بعض الكتب كالزاد وغيره، ويتندرون بط اب العلم ويقولون لمن حفظ الزاد

ي التنفير من هذه الكتب، نقول: ال، الطالب المبتدئ ال بد أن يتفقه على الجادة، ليفهم الزاد، أو العباد، مبالغة ل
من غير إلزام بكتاب معين، المقصود أنه يسلك الجادة، يأتي إلى الزاد وهو على سبي  المثال  ،غيره من الكتب

الب ليفهم المسائ ، إن كان ممن تسعفه من أجمع الكتب، والزاد من أجمع الكتب وأكثرها مسائ ، يأتي إليه الط
ال يقتصر على ال لينظر لي هذه المسألة لي قول المؤلف  فهم، يأتي إلى الزاد مسألة مسألةالحالظة ليحفظ وا 

كذا، يراجع الشرح، يتصور المسألة على وجهها، يستدل لهذه المسألة، يلتمس الدلي  لهذه المسألة، ثم ينظر من 
وبما استدل؟ ثم يوازن بين األدلة، وهذه  ؟من خالف هذا القول ؟وبما استدلوا ؟ن أه  العلمقال بما قاله المؤلف م

مرحلة الحقة، يعني المبتدئ يكفيه أن يعرف هذه المسائ  ويتصورها على الوجه الصحيح ثم مرحلة ثانية يستدل 
ل الراجح إذا تأه ، ليس معنى هذا ويرجح القو  ،أقوال األئمة مع أدلتها لهذه المسائ ، ثم مرحلة ثالثة يقارن بين
، ال، الزاد ليه أكثر من ث اثين مسألة خالف ليها المذهب، لض ًا عن أن الزاد دستور مث  القرآن ال يحاد عنه

، إنما االزب، ال، ال يحاد عنهالقول الراجح، حينما ينصح بالزاد أو بغيره من الكتب ليس معنى هذا أنها ضربة 
تتفقه عليه، لإذا تصورت مسائله هذا الكتاب خطة ومنهج تسير عليه، لبحث، تتخذ ه، مث  خطة الييتمرن ع

وذكرت األدلة وعرلت من خالف بدليله واستطعت أن توازين بين األقوال بأدلتها، ورجحت القول الراجح وما تدين 
سنة ما تتفقه من الكتاب والمرحلة ثالثة، حينئذ تتأه  ألن تتفقه من الكتاب والسنة، أ -مثلما ذكرنا–هللا به، وهذه 

تجد آية مطلقة  ،تخصيصها لي حديث مث ًا قد ال تقف عليه إال بعد سنوات كيف تتفقه منه؟ تجد آية عامة



ال تقف على  حديثها مقيدها حديث ال تقف عليه إال بعد مدة طويلة، حديث تنظر ليه لي أوائ  صحيح البخاري 
لكتاب والسنة؟ نعم إذا تأهلت لرضك االجتهاد، وال يجوز لك أن تقلد ناسخه إال آخر ابن ماجه، متى تتفقه على ا

الرجال، إذا تأهلت لكن قب  أن تتأه  الطالب المبتدئ لي حكم العامي لرضه التقليد، اسألوا أه  الذكر، لرضه 
قت  باب األمر ب :سؤال أه  العلم، لي حكم العامي، لكن إذا تأه ، يعني شخص يقرأ لي كتاب من كتب السنة

باب نسخ  له، درسه لي الكتاب نفسه من الغد:الك اب، ويتفقه من السنة، ثم يأخذ المسدس وما شاف من كلب قت
ب، لمث  هذا يتفقه من الكتاب والسنة؟ ولي كتب الفقه مباشرة واألمر بقت  الك اب منسوخ ينتهي ك ااألمر بقت  ال

ل على أن ألنه دُ  ..،ذه الجملة ينظر لي أحاديثمن خ ال ه ؟بقت  الك اباإلشكال، ينظر كيف جاء األمر 
ل من خ ال هذه الجملة أن هناك نسخ لهذا األمر بجملة واحدة، ال يعني هذا أننا هناك أمر بقت  الك اب، ودُ 

ال االجتهاد االجتهاد حسب القدرة والطاقة، و  ندعو إلى التقليد، ال وهللا، ب  لرض طالب العلم المتأه  االجتهاد، ا 
لو قي  باستحالته لما بعد، وقد أغلقه األئمة من قديم، أغلقه العلماء، أغلقوا باب االجتهاد، لكنه مفتوح،  المطلق

 عناه االجتهاد لي ك  مسألة مسألةوشرطوا له شرائط، لكن إيش معنى االجتهاد المطلق الذي هو مفتوح؟ ه  م
وبحثنا ليما جاء لي هذا الحكم من نصوص جئنا بجميع ما تطلبه هذه المسألة؟ يعني إذا أردنا حكم من األحكام 

إلى ما جاء لي القرآن، جئنا إلى ما ذكر لي السنة من أحاديث وجمعنا طرق هذه األحاديث ونظرنا لي رجال 
تص   من الرواة ليه أقوال هذه الطرق واحدًا بعد واحد، لبدأنا بأول إسناد وليه خمسة ستة من الرواة، ولك راو  

 شرين عن أه  العلم، عن أه  الشأن.أحيانًا إلى الع
أردت أن ترجح وتوازن من خ ال هذه األقوال العشرين، و  لإن أردت أن تحكم على هؤالء الخمسة والستة والسبعة

بين هذه األقوال، الراوي الواحد يحتاج إلى وقت طوي ، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، إلى ستة، ثم 
، وهكذا، وهذا كله لي مسألة واحدة تأتي إلى ، ثم الثالث إن احتجت إليهثاني، إن احتجت إليهبعد ذلكم الطريقة ال

المسألة التي تليها لتصنع بها مث  ما صنعت بالمسألة األولى، هذا إذا أردت أن تجتهد لي االستنباط ولي إثبات 
 ال شك أن هذا يحتاج إلى وقت طوي .إثبات الدلي ،  ....عمدة االستنباط،

ذا عرلنا أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أو األلباني أو غيرهما  ممن يشار إليه  -رحمة هللا على الجميع-وا 
 بالتفرد لي هذا العلم لم يخرجوا عن ربقة التقليد لي هذا العلم، كيف ذلك؟

أكثر من  أنت إذا أردت أن تجمع حديث بطرقه يمكن يجتمع لك من الرجال لي هذا الحديث لي مجموع طرقه
ندك من قول أله  ث اثة أقوال خمسة عشرة، وص  بعضهم إلى عشرين، كم ع مائة رج ، مائة رج  لي ك  راو  

كم   مع بعض، لكن الرض أن عندك كم؟احد، لي رواة هذا الحديث، قد تتداخ  بعض الطرق العلم لي حديث و 
تجهت إلى هذا وعنيت بالرواية ال شك حتاج إلى عمر، لأنت إن ات هائ ، ألف قول لرجال طرق هذا الحديث،

 .-رحمه هللا تعالى-أنه على حساب الدراية، وهذا ظاهر لي صنيع من؟ األلباني 
ن اتجهت إلى الدراية مع السنة ال شك أنه على حساب الرواية، وهذا ما يصنعه العناية باالعتماد على الكتاب و  وا 

أعني الشيخ عبد العزيز –وهما بر، أو يثبته أحد األئمة، يثبت الخ، يكفيه أن -رحمه هللا-الشيخ عبد العزيز 
يعتمدان اعتمادًا أغلبيًا على التقريب، وهذا تقليد ما خرجنا من التقليد؛  -رحمة هللا على الجميع-والشيخ األلباني 

كثير من أه  تقريب التقريب، وهو عمدة ال، تجد هناك -رحمه هللا-ألن التقريب يحكي وجهة نظر ابن حجر 



وألنيا العمر الطوي  لي خدمة هذا العلم،  ،ألنهما بلغا الغاية لي نظرنا العلم، لكن نضرب مثال بهذين اإلمامين
 رأينا أن ابن حجر أيضًا وقعت له -وال مفر من التقليد- قلد ابن حجر لي الحكم على الرجاللإذا أردنا أن ن

 أوهام لي التقريب، له أوهام لي التقريب، ليس بمعصوم.
ذا علم هللا ى ك  حال على اإلنسان أن يسلك الجادة ويتمرن والعلم يجتمع شيئًا لشيئاً عل  -سبحانه وتعالى-، وا 

ذا كان اإلنسان ممن أوتي الحالظة مع الفهم وأخلص وصدق النية مع هللا  سبحانه -صدق النية أعان، وا 
يام، أما إذا كان إليه لي يوم من األله أن يحتاج  ىوسلك الطريق المتبع عند أه  العلم لإنه يرج ،-وتعالى

ن أوتي ذكاًء أو أوتي حفظًا لإنه لي الغالب يضيع وقته يتخبط يوم كذا ويوم كذا  ويوم كذا، لهذا لي الغالب وا 
خوة الذين يدعون إلى تقليد األئمة، نقول: األئمة هم األص ، لكن الطالب متردد متحير، وال نسيء الظن باإل

والعل  أغمض أنواع علوم الحديث، كيف يشرح لط اب  ؟ن يبدأ شرح عل  الترمذيالمبتدئ كيف يخاطب بأ
لتكون ربانيًا، والرباني  الط اب على صغار العلم قب  كبارهال يا أخي، مرن  ؟قطنيمبتدئين اإللزامات والتتبع للدار 

م الحالظ ابن كثير ك اأن شخص سمع  ، يعني لو"من يعلم الناس صغار العلم قب  كباره"كما قال ابن عباس: 
وهو مبتدئ، نقول:  ؟"لماذا ال أعتني بهذا الكتاب هذا الكتاب العظيم بهذه المثابة ما دام"قطني، وقال: بعل  الدار 

عارض لو سمع آخر ثناء ابن القيم على درء ت ،وال بد ن تفهم، األمر الثاني: تبي تنقطعال تلبث أن تنقطع، أواًل: ل
 .العق  والنق  لشيخ اإلس ام

 واقرررررررررأ كترررررررراب العقرررررررر  والنقرررررررر  الررررررررذي
 

 مررررررررا لرررررررري الوجررررررررود لرررررررره نظيررررررررر ثرررررررران   
 ج

وهللا لن يستمر لي قراءة هذا الكتاب،  ؟لماذا ال أعتني به ما دام ما لي الوجود له نظير ثانيقول: هذا الكتاب 
ذا كان من شهد له بالتقدم  ال يفهمها لي هذا العلم، وبخبرة تامة بك ام شيخ اإلس ام يطوي عشرات الصفحات وا 

يمشي الطالب متدرج األصغر ثم  وهذا مثال نضربه لي ك  العلوم ؟من هذا الكتاب ليكف بالطالب المبتدئ
 األكبر وهكذا، نعم بهذه الطريقة يستطيع الطالب التحصي .

  للعوني: )المنهج المقترح لفهم المصطلح(كتاب: 
كتب علوم الحديث كتاب ألفه الشريف حاتم بن  من هذه الكتب التي ظهرت لي األخير تنادي بالتقلي  من شأن

والكتاب  (تأصيلية لمصطلح الحديث دراسة تاريخية - المنهج المقترح لفهم المصطلح) :عارف العوني سماه
ليما نحسبه، وعلى دقة لهم وسبر وهو معروف بذلك ومن خيار ط اب العلم  ،حقيقة يدل على حرص من الرج 

 الدعوة ال توجه إلى مبتدئين. مث  هذه ت لكملكن هو مث  ما ذكر  ،استقراءو 
انتقد المؤلف ليه بعض المصطلحات التي شاع استعمالها عند المتأخرين كالمتواتر واآلحاد، وغيرهما وشدد لي 

ال نزاع بين أحد من  لفظي، وال مشاحة لي االصط اح، إذوهي مجرد اصط اح، والخ اف ليها  ،هذه المسألة
ث  الخبر الذي يأتيك من مة أن األخبار متفاوتة، الخبر الذي يأتيك من قب  ث اثة ما هو مأه  العلم ب  ومن العا

 قب  واحد، الخبر الذي تسمعه من مائة ما هو مث  الخبر الذي تسمعه من عشرة، األخبار متفاوتة.
هذا  منها آحاد ي أق واتر، والته  العلم اصطلحوا على أن الخبر الذي يأتي بطرق كثيرة جدًا يسمونه متكون أ 

 م كلها.و هم يقررون أال مشاحة لي االصط اح، يعني التسميات وجدت لي العلو  ،مجرد اصط اح



عم، ما لي من قال: هذا حال وهذا ن هذا لاع  وهذا مفعول؟ ن: إنأتي إلى النحو، ه  يوجد من العرب من قال
النحو لهموا من هذا اللفظ أنه يبين هيئة ، لكن العلماء الذين صنفوا لي ..أحد قال هذا، لكنهمما لي  ؟تمييز

ثاني وقع عليه الفاع  لسموه حال، وأنه وقع منه الفع  لسموه لاع ، األول سموه حال والثاني سموه لاع ، ال
وهكذا، لهذه اصط احات، وأه  العلم يقررون أال مشاحة لي االصط اح، ال مشاحة لي  الفع  لسموه مفعول

بحيث يحص  ليه اإليهام  ي علم من العلوممخالفة لما تقرر لي أضمن االصط اح اللهم إال إذا ت ،االصط اح
 لنفسي أن أسمي الشمال جنوب والجنوب شمال، طلحأنا باص :والتلبيس مث  هذا يمنع ويشاحح صاحبه، لو قال

يف والمغرب مشرق، نقول: ال، ك ه، نسمي المشرق مغرباصط احنقول: ال، ال يا أخي ما يصلح، ُيشاحح لي 
صطلح لنفسي أألف لي الجغراليا وأقول: السماء لو قال: أنا با ؟))بين المشرق والمغرب قبلة((تصنع بحديث: 

والجنوب جنوب، الشرق  قال: أنا ال أغير من الواقع شيء الشمال شمال تحت واألرض لوق، نقول: ال، لكن لو
، هذا ما اقلبه مال لوق بالخارطة أنا باشرق والغرب غرب، لكن إذا رسمت الخارطة بدل الناس ما يحطون الش

ما يضر، لو قال: أنا أسمي جد األوالد أبو الزوجة عم،  ا خلي الجنوب لوق يغير من الواقع شيء، نقول: اقلبه
ألنه  : كذلك سميه ما شئت؛أسميه خال، قلنا له :ألنه ما يترتب عليه شيء، لو قال ؛ه عم ما يخالفنقول: سم

قلنا: ال، األم عم،  أسمي أخ األب خال وأخألف لي الفرائض وبا ا كم، لكن لو قال: أنا بما يترتب عليه تغيير ح
 ألن هذا يغير األحكام. ؛هاصط احُيشاحح لي قف، 

  .الصحاح والحسان :وقسم أحاديثه إلى قسمين (،المصابيح) :اصطلح لي كتابه -رحمه هللا-ولذا لما البغوي 
 قسررررررررررررررررررم المصررررررررررررررررررابحاإذ والبغرررررررررررررررررروي 
 ن مرررررررررا رووه لررررررررري السرررررررررننأن الحسرررررررررا

 ج

 إلررررررررررى الصررررررررررحاح والحسرررررررررران جانحررررررررررا 
 رد عليررررررررررره إذا بهرررررررررررا غيرررررررررررر الحسرررررررررررن

 

ألن السنن ما هي بك  أحاديث حسان ليها صحاح وليها ضعاف، ليرد مث  هذا  يشاحح؛ ،يرد عليه 
 االصط اح.

المبتدعة ال  إيش المحظور منه؟ المحظور شيء واحد وهو أن خبر الواحد عند تقسيم األخبار إلى متواتر وآحاد
، نقول: ال، خبر الواحد ..أنه خبر واحد وخبر الواحد ير من مسائ  االعتقاد بهذه الحجةيثبت به عقائد، لنفي كث

 نسميه آحاد وال نلتزم بال ازم الباط .تثبت به الحجة، ويقب  لي العقائد واألحكام وغيرها، وهو خبر آحاد، 
ة أه  السنة، ومن أشد الناس على البدع والمبتدعة، يقسم األخبار وهو من أئم -رحمه هللا تعالى-شيخ اإلس ام 

ويمث  به  ))من كذب((إلى متواتر وآحاد، ويمث  باألمثلة نفسها التي يمث  بها أه  العلم، مث  للمتواتر بحديث: 
 أه  العلم متواتر لفظي.

لحوض أن يمث  بأحاديث ابدل من  أبي بكر وعمر، قال: متواترة تواتر معنوي، ومث  للمتواتر المعنوي بفضائ 
مث  بفضائ  أبي بكر وعمر، قال: ثال يناسب الكتاب الذي يتحدث ليه، مث  بم والشفاعة والمسح على الخفين

إلى متواتر وآحاد، ويمث  بأمثلة يمث  بها أه  العلم، ال  متواترة تواتر معنوي، إذًا شيخ اإلس ام يقسم األخبار
ضائ  أبي بكر وعمر متواترة تواتر معنوي، يعني مفرداتها آحاد، لكن بمجموعها نختلف مع شيخ اإلس ام أن ل

 متواترة تواتر معنوي.



-ل ا محظور من أن نقسم األخبار إلى متواتر وآحاد، وسيأتي مزيد بسط لذلك عند الك ام على المتواتر واآلحاد 
 .-إن شاء هللا تعالى

ت االلتزام بلوازمها الباطلة عند المخالفين من المتكلمين أقول: أكثر ما يخاف من استعمال بعض المصطلحا
إن شاء -إن اآلحاد ال يفيد إال الظن، والعقائد ال تثبت باآلحاد تعبًا لذلك، وسيأتي ما يفيده خبر الواحد  :كقولهم

وتثبت به  ،ه، وأنه إذا تجرد عن القرائن ال يفيد إال الظن، ومع كونه ال يفيد إال الظن يجب العم  ب-هللا تعالى
 والفضائ  وغيرها من لروع الشرع. العقائد، وتثبت به األحكام

ن لي اصط احاتهم بين العلم والظن ودع عنك تفريق المتكلمي"يقول الشيخ أحمد شاكر بعد أن اعتمد التقسيم: 
علومات الناتجة أن الم -إلادة هذا الظن- "، ونقرر لي إلادة هذا العلمآخر غير ما نريد لإنما يريدون بهما معنى

دع عنك "وا بين ما يثبت به العقيدة وما ال تثبت به العقيدة، يقول: قر األدلة متفاوتة وهم يريدون أن يفعن هذه 
، لكن إذا تنصلنا "آخر غير ما نريد م والظن، لإنما يريدون بهما معنىتفريق المتكلمين لي اصط احاتهم بين العل

 ، وقد اعتمده أه  العلم.عن ال ازم ل ا شيء لي إثبات التقسيم
}الاِذيَن َيُظنُّوَن َأناُهم الظن جاء لي النصوص الشرعية لمعان كثيرة، لقد جاء بمعنى اليقين، كما لي قوله تعالى: 

ِهْم{  ْبُعوُثوَن{}َأََّل َيُظنُّ ُأوَلِئَك َأناهُ  [( سورة القيامة82)] }َوَظنا َأناُه اْلِفَراُق{ [( سورة البقرة64)]مُّاَلُقو َربِ  ( سورة 6)] م ما
 الذي هو االحتمال الراجح، ب  ال بد من اليقين. هنا ما يكفي الظن [المطففين
أدت  -يعني األمارة-الظن اسم لما يحص  عن أمارة، ومتى قويت "الراغب األصبهاني لي المفردات:  ولذا قال

اء شخص وقال: جخبار تتفاوت، لإذا جاءك ، ال شك أن األ"تتجاوز حد التوهمإلى العلم، ومتى ضعفت جدًا لم 
حسب ثقتك بهذا الرج ،  ؟إيش نسبة صحة الخبر عندك زيد لمدى ثقتك بهذا المخبر يقوى صحة الخبر عندك،

 لإذا انضم إليه آخر قوي االحتمال، إذا انضم إليه ثالث وهكذا.
بمعنى  :رآن مجم ًا على أربعة أوجهقد ورد الظن لي الق" :-بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي- ولي البصائر

لذكر ما تقدم  "اليقين، وبمعنى الشك، وبمعنى التهمة، وبمعنى الحسبان، لالذي بمعنى اليقين لي عشرة مواضع
}َمن  [( سورة األنبياء28)] }َفَظنا َأن لان ناْقِدَر َعَلْيِه{ ،وزاد عليه، وأما الذي بمعنى الشك والتهمة لعلى وجوه مختلفة

 .[( سورة البقرة82)] }ِإْن ُهْم ِإَّلا َيُظنُّوَن{ [( سورة الحرج51)] اَن َيُظنُّ َأن لان َينُصَرُه َّللااُ{كَ 
ن اآلحاد تثبت به العقائد واألحكام والفضائ  وجميع ما ينسب بأ: بأن ما دون المتواتر يفيد الظن، وقلنا :لإذا قلنا

 إلى الشرع، لما المانع من ذلك؟
غير "تناول بعض كتب المصطلح، لذكر المحدث الفاص  وأشاد به، ثم قال:  -المنهج المقترح-ذكور الكتاب الم

، إذًا نحن بحاجة إلى تقسيم الحديث، ونحن بحاجة أيضًا إلى "همصطلحاتب أقسام الحديث وشرح أنه لقير لي با
يث لم يكن ذلك من أغراض ح"شرح مصطلحات هذا التقسيم، وهذا ما تواله المتأخرون الذين انتقد كتبهم، 

 ."مصنفه
وذكر أنه مختص بما كان أهمله الرامهرمزي من االعتناء بمصطلح  (معرلة علوم الحديث)ثم ذكر كتاب الحاكم 

 ألن الحاكم ك كله على لهم أه  الحديث أنفسهم؛وضرب األمثلة له، وقد صار لي ذل ،معناهوشرح  ،الحديث
ال  الحديث وغير الفرسان نقاد الحديثالسنة، وغير المتبحر لي صنعة  يعلم أن غير أه  هذا العلم وغير أه 



يفقه هذا العلم كما كان يعبر الحاكم بذلك كثيرًا، وعلى هذا المنهج نفسه لي األغلب صنف الحالظ أبو نعيم 
 ألن طبيعة المستخرجات تلزم بذلك. جه على معرلة علوم الحديث للحاكم؛األصبهاني مستخر 

له  سار الخطيب على المنهج "عن الخطيب ومؤلفاته، ثم قال:  -صاحب المنهج المقترح أعني–ثم تحدث 
يجيب عن ذلك الخطيب نفسه لي مقدمة الكفاية لي حين ذكر السبب لي  "السليم لي شرح مصطلح الحديث؟

 من هجمع على والمثابرةالحديث  كتب لي وسعها زماننا أه  من طائفة استفرغت وقدتصنيف الكتاب، قال: "
 المرذول وتمييز ،والمروي  الراوي  حال لي الماضين السلف نظر وينظروا المتقدمين، مسلك يسلكوا أن غير
 هذا هو المنهج النظري الذي قرره الخطيب لي مقدمة كتابه. ..."رضيموال

طاقه لي تمامًا من أثر العلوم العقلية على علوم الحديث الذي توسع ن إال أنه لم ينجُ "يقول صاحب الكتاب: 
 ."عصره لهو ابن عصره

إن  :يقول "وهذا التأثر من الخطيب بأصول الفقه مع وضوحه"ثم تحدث عن أثر أصول الفقه لي كتابه، ثم قال: 
علم الك ام، يقول:  ،الخطيب تأثر بأصول الفقه، يعني ويريد أن يقرر أن كتب أصول الفقه تأثرت بكتب الك ام

فقه مع وضوحه إال أن إمامته لي علم الحديث وعدم تعمق أثر أصول الفقه وهذا التأثر من الخطيب بأصول ال"
عليه جع  ذلك األثر األصولي على كتابه غير مخوف؛ ألنه أثر مفضوح ال يشتبه بعلوم الحديث ومسائله عند 

 قال.كذا  "أه  االصط اح التي مأل الخطيب غالب كتابه بها
م التي هي عيبًا وشينًا يعاب به من مزج بين هذه العلو ببعض  وال أدري كيف صار تأثر بعض العلوم الشرعية

هم  -ال سيما األوائ  منهم-كيف وعلماء األصول  ؟ال غنى لبعضها عن بعض لي األص  علوم مترابطة
وه  األصول إال قواعد استنبطها أتباع األئمة من أقوالهم  ؟!المفسرون وهم المحدثون كالشالعي وغيره

وأحمد، وهم حملة رايته وهم  اب الحديث كمالك والشالعياألئمة أرباب المذاهب هم أصحوهؤالء  ؟وتصرلاتهم
المفسرون كالبخاري وابن أبي حاتم والطبري وغيرهم، ثم إن كثيرًا من مباحث األصول المدونة لي كتب األصول 

ك علوم القرآن ليما تشارك ما يبحثه المحدثون لي علوم الحديث ال سيما ما يتعلق بالسنة منها، يعني وتشار 
 يتعلق باألص  األول الذي هو الكتاب.

ولكنه ال يعدو أن يكون تأثرًا لي كيفية العرض والوسيلة  ،نعم كثير من كبت األصول تأثر بعلم الك ام والجدل
دون المقصد، ثم إن علم األصول كغيره من علوم الوسائ  التي يسميها بعضهم علوم اآللة هي وسائ  لغيرها 

يعني األص   ،بية وعلوم القرآن وأصول الحديث، ال ينبغي لطالب العلم أن يفرغ نفسه لها دون مقاصدهاكالعر 
حينما تدرس علوم القرآن، تدرسه لماذا؟ لكي يخدم األص ، الذي هو القرآن، تدرس علوم الحديث لكي تفهم 

لة وليس بغاية، لأنت إذا لهمت وسيتعرف المقبول من المردود، إذًا هذا  ،وتستطيع أن توازن بين األحاديث
 .-إن شاء هللا تعالى-على الغاية ما ضرتك هذه الوسيلة  -بكليتك–الوسيلة وألقيت بثقلك 

وما  ،وما يستنبط منهما ،نصوص الكتاب والسنة ون وسائ  لفهم المقاصد التي هيلإنها إنما دونها العلماء لتك"
 ."يستند إليهما



خليلي وذكر مقدمته وأنها من معين المحدثين، ثم تحدث عن البيهقي لي ثم ذكر صاحب الكتاب اإلرشاد لل
المدخ  ومقدمة دالئ  النبوة، ومقدمة معرلة السنن واآلثار، وانتقد ما ينتقد ليها من تأثير النزعة األصولية ب  

 واألشعرية.
وعلى هذا للن يكون للمذاهب "ثم ذكر مقدمة ابن عبد البر لكتابه التمهيد وذمه أه  الك ام واألشعرية، ثم قال: 

وهو  ،الك امية أثر على ابن عبد البر من جهة العقيدة، لكن ابن عبد البر ممن استبق جيلهم التأثر بأصول الفقه
 ه.علي أثر الفقه ألصول يكون  أنابن جيله، ل ا بد 

 وم الذي ذمه السلفم الك ام المذميعني كون الشخص ألصول الفقه أثر عليه يذم؟ يا أخي علم الك ام وهو عل
، ونفع هللا به نفعًا اطلع عليه أه  العلم، ب  من أه  العلم من عرله أكثر من أهله، وأتقنه وضبطه أكثر من أهله

 عظيمًا.
شيخ اإلس ام ابن تيمية كيف يتسنى له أن يرد على المتكلمين؟ يعني كون العلوم تعرض بعرض مناسب لفهم 

ند ليف عند المتقدمين وعند المتوسطين وعهجه، يعني إذا قارنت بين التأومن أه  العصر وك  عصر له طريقته
أو على طريقته لي األم؟  ؟من سيؤلف على طريقة الشالعي لي الرسالة ،جداً  المتأخرين، تجد لرق كبير جداً 

إص اح ) :المتأخرون لما تحيروا لي لهم طريقة التأليف عند المتقدمين اضطربوا، شخص يؤلف كتاب اسمه
نع خطأ لي تاريخ التشريع إص اح أش (شنع خطأ لي تاريخ التشريع اإلس امي األم ليست لإلمام الشالعيأ

األم يعني ليس من تصنيف اإلمام الشالعي، إيش الك ام هذا؟ لماذا؟ ألنه ما يعرف كيف يؤلف  اإلس ام
نعم، ما لي أحد  ؟إلمام أحمد، يعني إذا جئت إلى المسند ه  يتردد أحد لي الحلف على أن المسند لون المتقدم

مث  األم، والعلة التي  على ذلك، الرسالة لإلمام الشالعيوأقسم  المسند لمن؟ قال: لإلمام أحمد :بيتردد، إذا قي 
ين كلهم، لي األم موجودة قي الرسالة، وموجودة لي المسند، وموجودة لي الموطأ، وموجودة لي كتب المتقدم

 ؟يعني األم ليس للشالعي قال الشالعي :يعالرب يعني كون األم ليها قال
المسند على كبره كله قال عبد هللا: حدثني أبي، جه  بطريقة المتقدمين لي التأليف، لو ألف شخص من 
المعاصرين على طريقة المتقدمين، اتجهت ألسنة الناس إليه بالذم والقدح، الطريقة تختلف تمامًا أن اإلنسان 

على غيره وال يثبت اسم الطالب عنه، المتقدمون يثبتون اسم الطالب؛ ألنها أنساب  يكتب كتابه بنفسه أو يمليه
 الكتب هذه.

مث  هذا األمور  أقول: كون اإلنسان يقرأ العلوم ال سيما ما يحتاج إليه للذب عن الكتاب والسنة كعلم الك ام
أال يتأثر بهذا العلم، أما إذا خشي يؤجر، شريطة  ألي شيء؟ لكي يرد على المتكلمين بمقاصدها، قرأ علم الك ام

على نفسه ل ا يجوز له أن ينظر لي هذا العلم، أما إذا كان ممن لديه من الفهم ما يؤهله لفهم هذا العلم وعنده 
مانع من أن يقرأ لي لإنه حينئذ ال  ينه من التأثر بهذا العلم المحدثتحص من العلم الشرعي ما يكون سببًا لي

ن كان عموم ط اب العلم ليسوشيخ اإلس ام صنع ذلكو ا العلم، هذ هذا العلم وينقد بحاجة إليه، قد يحتاج  ، وا 
لى أن إليه بعض الناس دون بعض، يعني كما تحتاج األمة إلى مترجمين بلغات، لكن األمة ليست بحاجة إ

أن نعرف لغاتهم، لنطلع على ما عند األعداء من خطط، ونرد عليهم شبههم، ال بد  يكونوا كلهم يتقنون اللغات
 لكن يتصدى لذلك ألراد من الناس تقوم بهم الحاجة، ومثله ما نحن بصدده من معرلة علم الك ام.



  .ابن الص اح ومن جاء بعده ع وتحريم لعلم الك ام من ينتقدهموأشد الناس انتقاد ومن
 لررررررررررررابن الصرررررررررررر اح والنررررررررررررووي حرمررررررررررررا

 جج

 ................................... 
 ج
 

 .حرما النظر لي علم الك اميعني 
................................... 

 

 وقرررررررررررررال قررررررررررررروم: ينبغررررررررررررري أن يعلمرررررررررررررا 
 ج
 

شخص يقرأ نجي  ليرد على النصارى من خ اله، المقصود أن مث  هذا نقول: األمور بمقاصدها، شخص يقرأ اإل 
األمور بمقاصدها، كون  ؟مبتدعة، نقول: أنت تنظر لي كتب العليهميقرأ كتب الرالضة ليرد  ،كتب المبتدعة

لينا والدة ال شك أن الذي ينفع استفاد، لكن ي أثرت لي كيفية عرض العلم دخلت إبعض هذه األمور الشكلية الت
ال ما تأثر؟ ما تأثر.  الك ام لي جوهر العلم ه  تأثر وا 

 للمصطلحات شرحه لي البر عبد ابن على أثر لها يظهر للم المعرلات وصناعة بالمنطق ثرأالت أما"يقول: 
 ."وتعريفها

ه  نجد اإلمام أحمد حينما يدون عنه الفقه ه  نجده لي ك  باب تعريفه لغة  لو نظرنا لي كتب المتقدمين
، الشالعي كذلك، مالك كذلك، ك  األئمة المتقدمين إنما يقتصر على األحكام ما يعرف شيء إط اقاً  ؟واصط احاً 
أول ما يبدءون بالتعريف لغة واصط احًا، والرابط بين التعريف اللغوي  ا لي كتب المتأخرينمنبي على هذا،

ال ما نقول؟ ما نقول هذا :نقول ؟واالصط احي، نقول: تجرد الكتب من التعريفات ألنها والدة احتجنا إلى  ،هذا وا 
دونوها، المتأخرون  ا يحتاجون إلى تدوينها، لما احتاجهام ،مث  هذا، كانت هذه المصطلحات عندهم بدهية

 نقول: هذه طريقة محدثة عند المتأخرين ال بد أن نحاكي المتقدمين ليها؟ ال، ما يلزم يا أخي.
أنني ال أقصد القدح بهذا الرج ، ب  هو من خير من عرلت من ط اب العلم لي  -سبحانه وتعالى-ويعلم هللا 

مني ردود مستقلة على كتبه  يقة، وقد طلبإنما أريد أن أوضح الحق ،هذا الشأن هو وأمثاله ممن يقول بهذا الك ام
ألنه ليس من منهجي أن أتصدى وأقصد الرد على شخص بعينه، ال سيما من أعرف منه حسن  لرلضت؛

هي زبالة كتب "، حتى قال بعضهم: المقصد، لكن كون الك ام يأتي عرضًا، هم تكلموا لي النخبة ك امًا طوي اً 
ا الك ام، نعم احتجنا إلى أن نقول مث  هذا الك ام عرضًا ال نذكره لاحتجنا إلى أن نقول مث  هذ "المصطلح

استق ااًل؛ ألنه ليس من المنهج المستقيم عند أه  العلم أن يتصدى للكتب النالعة التي عظم نفعها لتبرز 
ح مساويها، ال، من الذي يسلم من األخطاء؟ ال أحد يسلم من األخطاء، يعني لو أظهرنا أخطاء ابن حجر لي لت

الباري لي مجلد، أنا عندي استعداد أبرزه لي مجلد كبير، سواًء كان لي العقائد أو لي أحكامه على األحاديث، 
أو لي أحكامه لي االستنباط وغيرها، لكن إذا رأى الطالب المبتدئ هذا المجلد وقال: هذا مجلد كبير لي أخطاء 

نزهد طالب العلم بهذا الكتاب مع أنه عظم نفعه، لو ل ؟هذا الكتاب، قال: ليش أقرأ كتاب ك  هذه األخطاء ليه
كذلك، أخطاء القرطبي لي تفسيره كذلك، لكن ال مانع أن يعلق على  ن نجرد أخطاء النووي لي شرح مسلمأردنا أ

، ال مانع أن نعلق على -رحمة هللا عليه-هذه الكتب على لخامتها بتنبيهات يسيرة يعني كما لع  الشيخ ابن باز 
وهكذا، يبين الحق ال بد من بيان الحق، لكن إبراز المساوئ بهذه الطريقة  لقرطبيال مانع أن علق على ا النووي،

بحيث نزهد ط اب العلم بهذه الكتب هذا ليس بمنهج، نعم إذا عظم الضرر بالكتاب، وصار ضرره أعظم من 
لي الكشاف، ال مانع أن تبرز نفعه ال مانع أن يصرف عنه ط اب العلم، ال مانع أن تبرز أخطاء الزمخشري 



، لكون طالب العلم ماين على ط اب العلم أكبر من نفعهرر من هذين الكتابأخطاء الرازي لي تفسيره؛ ألن الض
 يزهد لي تفسير الكشاف أو تفسير الرازي لن يخسر شيء، لكن كونه يزهد لي لتح الباري هذه مشكلة.

 مو عل أنواع معرلة إن"الحديث كتاب ابن الص اح لما بعده لقال:  ثم انتق  المؤلف إلى الطور الثاني لكتب علوم
 ،لنها أله  إماماً  أصبحت حتى صنفت نإ ما التي اإلس امية العلوم لي النادرة الكتب من الص اح البن الحديث
 إال يحومون  وال ،عنه إال يصدرون  ال ومورداً  ،إليه يرجعون  أصي اً  وأص اً  ،ولعلمائه العلم ذلك لط اب وهماً 
 ."عليه

ثم ذكر تأثره بالخطيب، ال شك أن ابن الص اح متأثر بالخطيب، ليش؟ ألن الخطيب ما ترك نوع من أنواع علوم 
إذا جاء إلى  غير ابن الص اح أن يتأثر بالخطيبالحديث إال وكتب ليه مصنف، يعني ه  ي ام ابن الص اح أو 

وأنه تبعًا له تأثر بالعلوم  ،كر تأثره بالخطيب البغداديذ ؟باب كام  من علوم الحديث ما وجد إال كتاب الخطيب
نتيجة لتأخره عنه بما يقارب القرنين من الزمان، ثم ذكر أمثلة تأثر ابن الص اح  لكنه زاد على الخطيب ،العقلية

 على األصوليين رأي ترجيح درجة إلى الص اح ابن عند باألصول الكبير التأثر هذا ومع"ثم قال:  ،باألصول
 رأي إلى المحدثين مخالفة تعمد وأنه األثر، هذا عمق بيان لي زاد أنه إال ينالمحدث من الفن أه  يرأ

لكن ه  قصد ابن الص اح ترجيح أقوال األصوليين على أقوال المحدثين؟ هو نظر إلى هذه األقوال  "األصوليين
ابن الص اح قسم الفريقين قال:  اًل:ورجح ما يدين هللا به، كون الراجح والقه عليه األصوليون أو خالفه، أو 

قوال أه  الحديث واألثر وأقوال الفقه والنظر، لكن كثير من أه  الفقه كذا، نعم ينق  أ : الفقهوقال ذاالحديث ك
 أه  حديث لي الجملة.وأه  النظر هم 

رجح أقوال أه  الفقه لكونه ي ه إال وقد قال به بعض أه  الحديثاألمر الثاني: أنه ما من قول من أقوال أه  الفق
والنظر، ال يعني أنه حيدة عن أقوال أه  الحديث واألثر، ولو الترضنا أنه أخطأ لي ترجيح أو ترجحين أو ث اثة 
أو عشرة، ويكفيه أنه عرض المادة ولك أن تنظر، وال ننكر وال نخالف لي أن من أه  األصول من ليسوا من 

 تدرس هذه الكلمة؟إذا قال كلمة ديث مزجاة، لكن ما المانع أنه أه  الحديث، ب  إن منهم من بضاعته لي الح
لي ما يمنع؟ وتعرض على أقوال أه  الحديث لهم أه  الشأن، أما المطالبة بتجريد كتب الحديث أو علوم 

 الحديث من أقوال األصوليين أتصور أنها مطالبة ال قيمة لها.
له لي علوم د من األطباء ابن النفيس طبيب، تذكر أقوامن األطباء وقد وجطبيب  ،إيش المانع أن يكون طبيب

كون جانب اإلصابة معه، إيش المانع؟ عندنا من األطباء المعاصرين اآلن من يصدر بعض الحديث، وأحيانًا ت
إيش  ،مما خفي على بعض الفقهاءاألحكام على بعض المسائ  المتعلقة بالطب لهمها من خ ال مهنته وصنعته 

يش المانعو وهم يفهمون  ،ك ما يمنع، هم مسلمون اطلعوا على نصوص الكتاب والسنةليس هنا ؟المانع يعني  ؟ا 
 أو على هذه الجهة ل ان أو ع ان يوجد عند بعض الناس ما ال يوجد عند غيرهم، العلم ليس بمحصور كله على

 أو تلك الجهة.
صدقك، يقول:  وهو كذوب(( -يعني الشيطان– ))صدقكقال ألبي هريرة:  -عليه الص اة والس ام-الرسول 

وكم من طالب صغير نبه شيخًا كبيرًا على خطأ وقع ليه، وكم استفدنا، وكم، وكم، وكم استفدنا من  ((صدقك))



ط ابنا، نبهونا على أشياء كثيرة، هذا شيء موجود ننكر للناس كلهم تبعًا لهذا التقعيد وهذا التقرير ما هو 
 بصحيح.

وكتابه االقتراح وانتقده ولم يط  لي ذلك، ومثله لي الك ام على الذهبي وكتابه ثم تحدث عن ابن دقيق العيد 
الموقضة، ثم خصص بقية الك ام على كتب المصطلح للحالظ ابن حجر وكتابه النخبة وشرحها نزهة النظر 

عصرنا أعني اآلن –وأطال لي ذلك معل ًا ذلك بما لنزهة النظر من قدسية، من قدسية ال تنال عند أه  عصره 
تصانيف البشر ليها الراجح من ومن قال هذا الك ام؟ النخبة كغيرها  "وكأنها كتاب ناطق أو سنة ماضية -حناإ

ال حجر على  ؟وليها المرجوح، واإلنسان إذا تأه  ما الذي يمنعه أن يرجح الراجح ويترك المرجوح ،وهو كثير
 ."ماضية سنة أو ناطق كتاب وكأنها"يقول: أحد، 

 أساس على ترتيبه لي مبني لالكتاب ،الحديث علوم لي الكتب لك  غايرألنه م"يب النزهة لماذا؟ يقول: انتقد ترت
بن حجر لي النخبة ترتيب بديع، ترتيب بديع بناه انعم الترتيب الذي سلكه الحالظ "، المناطقة عند العقلي التقسيم

أن  :اللف والنشر ،ت بها النصوص الشرعيةعلى اللف والنشر المرتب عند أه  العلم، وهو طريقة مسلوكة جاء
 يذكر أكثر من شيء على سبي  اإلجمال، ثم تفص  هذه األشياء، والكتاب كله مبني على هذا.

اللف والنشر عند أه  العلم يقرب من السبر والتقسيم عند أه  األصول، لإذا ذكرنا أكثر من شيء على سبي  
ن تحدثنا عنها مع اإلخ ال اإلجمال، ثم لصلنا هذه األشياء على نفس ا لترتيب صار اللف والنشر مرتبًا، وا 

ه أه  العلم المشوش، وجاء القرآن بهذا وهذا، جاء القرآن بالمرتب يبالترتيب صار الترتيب غير مرتب، ويسم
ْت }التفصي   ،هذا إجمال {}َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ  -ج  وع ا-وغير المرتب، يقول هللا  َفَأماا الاِذيَن اْسَودا

ْت ُوُجوُهُهْم{ ،إلى آخره {ُوُجوُهُهْم َأْكَفْرُتم جاء التفصي  بعد  [( سورة آل عمران508 - 504)] }َوَأماا الاِذيَن اْبَيضا
 اإلجمال، لكن ه  ترتيب التفصي  مطابق لترتيب اإلجمال؟ نعم، غير مطابق، إذًا لف ونشر غير مرتب، وقد

 [( سورة هود501)] }َفِمْنُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد{: -ج  وع ا-اللف والنشر المرتب كما لي قوله  ،لصح الك امجاء لي أ
إلى  [( سورة هود502)] {...}َوَأماا الاِذيَن ُسِعُدوْا َفِفي اْلَجناةِ  [( سورة هود504)] {...ِ }َفَأماا الاِذيَن َشُقوْا َفِفي الناار

 لف لكنه على الترتيب، جاء النشر على ترتيب اللف.آخره، هذا نشر بعد 
بتكر هذه هذا الترتيب البديع الذي سلكه الحالظ ابن حجر به ينحصر الذهن ويسه  الفهم لكيف ي ام أن ا

لك  الكتب لي علوم الحديث  -يعني لي ترتيبه-ألنه مغاير "قال:  ؟!وتقريب العلم تيسير التحصي الطريقة ل
أص  لي وعرلنا أن هذا اللف وهذا النشر له "، تيبه على أساس التقسيم العقلي عند المناطقةلالكتاب مبني لي تر 

 يدل ذلك لكن ،الحالظ على مؤاخذة الترتيب هذا لي وليس"الذي هو ألصح الك ام، لكنه قال بعد ذلك:  القرآن
د لي النصوص ولي ك ام موجو  نقول: ال، هذا األسلوب، "الحالظ لكر لي هوتعمق المنطق علم أثر تغلغ  على
 ترتيبه لي الكتاب بناء درجة إلى ومنهجيته الحالظ لكر لي هوتعمق المنطق علم أثر تغلغ  على يدل، "العرب
 ."أساسها على

والشاذ والمنكر ثم انتقد ليه تقسيم األخبار، وانتقد رأي الحالظ لي معنى المنقطع والمرس ، والفرق بينهما، والعلة 
ف، ومختلف الحديث، والمرس  الخفي، والتدليس، والمصحف والمحرف وغيرها من األنواع، المحفوظ والمعرو و 

 .-إن شاء هللا تعالى-وستأتي لي مواطنها  ،انتقد هذه األنواع



 شهرأ إن"بعد هذا تحدث صاحب المنهج المقترح عن مناهج كتب علوم الحديث بعد الحالظ ابن حجر لقال: 
شرح  ،"، هذه أشهر كتب الحديثللسخاوي ( المغيث لتح) :هي حجر ابن الظالح بعد الحديث علوم لي الكتب
 الحديث وهو يعد بحق موسوعة علم المصطلح. أللفية

 ."الصنعاني لألمير (األلكار توضيح) والثالث: ،للسيوطي (الراوي  تدريب)والثاني: "
 ومصدراً  ،أصي اً  أص اً ( رالنظ نزهة) من وبعده عصرها لي وضع مما وغيرها الكتب هذه اتخذت قد"يقول: 
 السخاوي  كان ولقد، غالباً  ونصرته (النزهة) لي جاء ما الكتب لتناقلت ،قواعده وتقرير مصطلحال لهم لي أساسياً 
كلنا  "كلذ -وهللا– له وحق" مع هذا االنتقاد اسمعوا ماذا يقول: "حجر ابن الحالظ لشيخه المتعصب للتلميذ مثاالً 

أمير المؤمنين لي الحديث، ال أحد يشك لي إمامته لي هذا الباب، لننتقد كتبه وأقواله  نقول هذا الك ام، الحالظ
 وابن ،إمام عندي الحالظ"، لكن ماذا يقول؟ يقول: "ذلك -وهللا–وحق له "بالك ام القوي السابق، ثم يقول: 

 عندي للتعصب معنى ل ا ،أيضاً  أئمة الحديث نقاد من وغيرهم ،إمام والحاكم ،إمام والخطيب ،إمام الص اح
هذا مطلب  "له وتعصب نصر ما وأحق ،إليه وسعي ،ابتغي ما أولى الحق رأيت ذلكب ،اآلخر دون  ألحدهم

 أدى اجتهاد الحالظ ابن حجر إليه ن اجتهاد السخاوي أداه إلى ما: إأما أن نقول ،الجميع، هذا مطلب الجميع
ظ ابن حجر وهو من أئمة الشالعية، إذا كان لي الفقه مقلد توالقا لي الترجيح نقول: هذا تصب ألنه شيخه، الحال

القول المسدد لي  :لالسخاوي مقلد لي الفقه، لكن من أراد أن يستدل على إنصاف الحالظ ابن حجر لليقرأ مقدمة
  .الذب عن المسند

ن كان إمامال معنى لتقليد الحالظ وحده، "يقول:   وغيرهملحاكم إمام لابن الص اح إمام والخطيب إمام وا ألنه وا 
 ابتغي ما أولى الحق رأيت لذلك"يقول:  ،"اآلخر دون  ألحدهم عندي للتعصب معنى ل ا" "،أئمة الحديث نقاد من

هذا الك ام يشترك ليه الجميع، ك  ينشد الحق، وليسوا بالمعصومين، "، له وتعصب نصر ما وأحق، إليه وسعي
 م مع ذلك ليسوا بالمعصومين.، لكنه-إن شاء هللا تعالى-وكلهم ينشدون الحق 

 أنه ذلك سبب لع "ابن حجر، لماذا؟ يقول:  للحالظلي التعصب  غيره من أخف يقول لي التدريب السيوطيو 
 ."حجر ابن الحالظ على يتتلمذ لم هو ثم ،للنووي  كتاباً  يشرح

 تطبيقاً  الحديث علم ممارسة ليهؤالء  مجرى  يجري  ال لكنه، التعصب عن لأبعدهم الصنعاني األمير وأما"
 ."المحدثين من الفن أصحاب على صحابهاأ آراء وترجيح صولاأل كتب على تعويله عليه يؤخذ ثم، وعم اً 

أما تعويله على كتب األصول لهو مما يمدح به، الكتاب الذي يجمع بين العلوم ال شك أنه مزية لهذا الكتاب، 
مزية لهذا العالم،  ا يلقيه، من خ ال ما يعلمه ط ابهوالعالم الذي يتقن جميع العلوم ويتعرض لها من خ ال م

ال لما  العلوم الشرعية، وما تحتاج إليه لالذي يفسر القرآن وهو ملم بعلوم الشرع، وما تطلبه هذا هو المفسر، وا 
معنى مفسر ال يعرف لغة العرب؟ هذا ليس بمفسر، ما معنى مفسر ال يحفظ قدرًا كاليًا من السنة؟ والسنة هي 

ما يعول عليه لي تفسير القرآن، ما معنى مفسر ال يعرف الناسخ من المنسوخ، وال المطلق وال المقيد، وال  أولى
 الخاص وال العام، وبقية مباحث علم األصول؟ العالم المفسر الذي يحيط بالعلوم كلها.

 ه القرآن، وهللا المستعان.إليلمن يتصدى لتفسير القرآن: أن يكون عارلًا لجميع ما يحتاج مما اشترطه أه  العلم 



، إن كان "المحدثين من الفن أصحاب آراء على صحابهاأ آراء وترجيح صولاأل كتب على تعويله عليه يؤخذ ثم"
 وهللا المستعان. ،مطردة يؤخذ عليه، لكنه ليس كذلكهذا هو الواقع وهو ديدنه وهذه عادته وطريقته ال

 تحريرات   إلى إضالةً ، واألمثلة بالنقول مليئة موسعة كتب أنها، هاوأشباه الكتب هذه يميز مما أنه غير"يقول: 
 ."العلم هذا عن استغنى من إال عنها يستغنى ال، ولرائد ولوائد

وتحريرات ولوائد  ،وأمثلة متنوعة ،يعني رجعنا إلى أهمية كتب المتأخرين، هذه الكتب اشتملت على نقول كثيرة
 .العلم هذا عن ىاستغن من إال عنها يستغنى الولرائد 
وال يوجد  ،ال بأس به نقول: النقد، و العلم هذا عن استغنى من إال عنها يستغنى الأن نسف الكتب ذكر أنه بعد 

، ك  يؤخذ من قوله ويرد، لكن بهذه الطريقة التي تزهد -عليه الص اة والس ام-شخص معصوم غير المصطفى 
 ل ا. ؟!لشأنط اب العلم بهذه الكتب، وعليها المعول لي هذا ا

ورد أو نقض األقوال المرجوحة من خ ال تعليقه على  ،يعني لو تصدى لنشر هذه الكتب ورجح ما يراه راجحاً 
 .-عليه الص اة والس ام-هذه الكتب كان مسلكًا سليمًا؛ ألنه ال يوجد أحد معصوم غير المصطفى 

ذا كان مجتهدًا  ألن المسألة مفترضة لي نع؛ثم يأتي من يرد عليه هو أيضًا، وال ما شخص مجتهد ينشد الحق، وا 
ن أخطأ لله أجر واحد،  وهللا -وهؤالء نحسبهم وهو أه  لذلك وأصاب الحق لإنه مأجور، أي له أجران، وا 

 مأجورون ولو بأجر واحد على أق  تقدير. -حسيبهم
ن كانوا بهذا الك ام ختم الك ام عن كتب المصطلح وهو ك ام جيد يحفظ له، وال ضير لي النقد؛ أل ن هؤالء وا 

مه بهذه لإنهم غير معصومين يقع منهم كغيرهم الخطأ، والغالب هو الصواب، إال أن إبرازه واهتماأئمة 
ظهار الم احظات بهذه الطريقة كما ذكرنا سابقًا قد تزهد الطالب المبتدئ لي هذه  الملحوظات وبهذا األسلوب، وا 

مثلما ذكرنا لو  -ولقه هللا-للطالب لي بداية الطلب، لكن المؤلف  الكتب التي هي العدة الحقيقية والزاد الوحيد
بهذه الكتب ك  واحد منها على حده ونشره نشرًا متقنًا وهو أه  لإلتقان والضبط، وعلق عليها وبين رأيه اعتنى 
-نا مائ، ولذا ال يرى كبار علألن إبراز األخطاء يزهد لي كتب العلم مسائلها لكان عين الحكمة والصواب؛لي 

 أن تفرد الم احظات على الكتب التي عم نفعها. -ولقهم هللا
ن ابن القيم : إن شيخ اإلس ام معصوم؟ ال، ه  يستطيع شخص أن يقول: إه  يستطيع شخص أن يقول

معصوم أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب معصوم؟ لكن ماذا لو اختلفت وجهة نظر أحد أه  العلم مع ما لي 
، لكن من وجهة نظر أصحابها، لكن لو ليها مسائ  علمية راجحة ومرجوحة كثيرة ؟ة الدعوةالدرر السنية ألئم

ال غير جيد؟ هذا ليس بمنهج سليم، لأئمة اإلس ام  طبع مجلد لي بيان أوهام األئمة لي هذه الكتب، هذا جيد وا 
ن أخطئوا ال تبرز أخطاء الذين شهد لهم الخاص والعام صاروا على المنهج وال مانع  ،م بهذه الطريقةهالسليم وا 

 من أن ينبه على القول المرجوح.
 -رحمة هللا على الجميع-ابن القيم وقد تخرج على شيخ اإلس ام يخالفه لي كثير من المسائ ، الشيخ ابن باز 

األسلوب بلي بعض المسائ ، وال يمنع أن يأتي من يخالف هذا وذاك، والثالث والرابع، لكن خالف شيخ اإلس ام 
ال لو ك  واناسب الذي يربى عليه طالب العلم، ال بد أن يربى طالب العلم على احتالم حد رام العلم والعلماء، وا 

  .ينسخ المتقدم ما بقي لنا أحد، وهللا أعلم



 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 

 ية لتصحيح الحديث، كيف لنا أن نتأكد من صحة تراجم الرجال؟يقول: تعتبر تراجم الرجال هي البنية األساس
 ،المخالفة على ما سيأتيد وخلو المتن من الشذوذ والعلة و ال شك أن ثبوت الحديث يتبع ثقة الرواة واتصال اإلسنا

ك من والرجال وأقوال أه  العلم ليهم موجودة ومدونة لي كتب الرجال، وهناك الرجال المتفق على توثيقهم، وهنا
 أن يبين الضعف لي التوثيق. اجون إلى مزيد من التعب، ب  يكتفىاتفق على تضعيفهم، وهؤالء ال يحت

، من متوسط إلى أما من اختلف ليه أه  العلم ووجد أله  العلم أقوال متفاوتة متعارضة من موثق إلى مضعف
الجرح والتعدي ، ولنفرض أن رج ًا ضعفه  لينظر بين هذه األقوال بالطرق المتبعة عند أه  العلم لي قواعد متشدد

رواية  عشرة ووثقه ث اثة من األئمة كابن لهيعة مث ًا لجمهور أه  العلم على ضعفه، ومنهم من يفص  ليقوي 
لي حفظه سوء، وأتي من قب  حفظه، وذكروا لي  ا، وال شك أن الرج  من حيث الحفظالعبادلة ويضعف ما عداه

ترقت لحدث من حفظه لساء حفظه ولم يضبط، قد يقول قائ : اآلن الكتب الحمد سبب ذلك أن كتبه احترقت، اح
، وال تتصورون أن اهلل نشوف المكتبات تحترق ويأمن غيره وال يضر، نقول: الكتب إذا كان ممن يعتمد عليه

، ال، هذا لها نظائر لي األسواق وعند اإلخوان والزم اء جمعون الكتب يرصونها لي الدواليبالناس أول كانوا ي
كتاب ل ان يعني ال يوجد عند غيره، هذه رواية ل ان لهذا الكتاب، وال يستطيع أن يحدث إال من روايته، أو من 
 طريق الرواية عن صاحب كتاب آخر، لهذا الكتاب الذي يرويه هو وال يوجد عند غيره، وقد يوالق على بعضه

الشخص ممن يعتمد على كتاب واحترق كتابه  ماذا يصنع؟ لإذا كان لي كتب أخرى وما أشبه ذلك احترق 
خ اص انتهى، مث  المسالر الذي ما عنده كتب، وهذا يبين لنا أهمية الحفظ بالنسبة لطالب العلم الشرعي، 

وهذا  ،لالحفظ الحفظ، وال بدي  عن الحفظ، أما من لتن بالنظريات الوالدة وأخذ يقل  من شأن الحفظ ويذم الحفظ
البلدان واألقطار إلى هذه الب اد لي أوائ  التعليم النظامي جاءوا وصاروا يقللون من شأن جاءنا مع من ولد من 

الحفظ ويقولون: إن الحفظ يبلد الذهن، والعبرة بالفهم، هذا إذا كان الك ام مقبواًل لي علومهم التي تعتمد على 
تاج إلى أن تراجع محفوظاتك، العم  باليد لهم ال يحتاجون إلى حفظ، أنت إذا أردت أن توضب سيارة ما تح

تأخذ المفاتيح والعدة وتشتغ  هذه علومهم، هذه بضاعتهم، ليست عندهم علوم متعبد بلفظها كالقرآن، القرآن إذا 
( سورة 64)] }َبْل ُهَو آَياٌت َبيِ َناٌت ِفي ُصُدوِر الاِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم{ ؟لم يحفظه طالب العلم ماذا تكون بضاعته

 ال بد من الحفظ. [العنكبوت
السنة إذا لم يحفظ الطالب القدر الكالي من السنة كيف يستدل على المسائ  العملية؟ لالدعوة إلى التقلي  من 
ذا وجد من يقول: أننا لم نجني من التلقين الببغائي  شأن الحفظ وذم الحفظ ال شك أنها صد عن العلم الشرعي، وا 

عبرة له، ال عبرة بك امه وال يأبه له وال يلتفت إليه، هذا مفتون بك ام  إال الحنظ  أو الشوك، لإن مث  هذا ال
الشرق والغرب، مرة يعجب بنظريات اليابان، ومرة بنظريات األلمان، هذا ال عبرة به وال يؤخذ منه مث  هذا 

عبقري  ؟يفهم الك ام، ل ا بد من التلقين لي العلوم الشرعية، ال بد من الحفظ الحرلي، ثم ماذا إذا كان الشخص
لي الفهم لكن ما عنده رصيد محفوظ، كم من شخص لي أسواق المسلمين من عوام المسلمين منهم عباقرة 
وأذكياء لماذا لم يصيروا علماء؟ ما عندهم رصيد محفوظ، يعني الشريط قد يكون من أجود األشرطة ومن أغ اها 



سج  ليه شيء يمكن تسمع منه شيء ولو كان  إذا ما وأنفسها لكن ما سجلت ليه شيء، إيش تستفيد؟ الشريط
لالشخص إذا لم يكن لديه مخزون لي حفظه لإنه لي الغالب إذا أبعد عن كتبه لإنه  ؟من أجود نوعيات األشرطة

 .الفائدة تكون منه قليلة
 تضمنه القرطاس لهو لي صدري   ج  لإن تحرق القرطاس ال تحرق الذي

 ج

صاروا ينسخون الكتب، ثم ظهرت الطباعة ، ثم اعتمدوا على الكتب و لى الحفظوكان أه  العلم يعتمدون ع
ثم جاءت  ،لصاروا يعتمدون على الكتب المطبوعة وضعف الحفظ، وانتهت مسألة الكتابة التي تعين على الطلب

اآلالت التي بمجرد ضغطة زر يخرج له الحديث من عشرين طريق، يتكلم على الراوي بجميع ما قي  ليه، هذه 
أنها نعمة، لكن ه  يتعلم عليها طالب العلم؟ لو يطفأ الكهرب رجع عامي ال يحسن شيء، ال يحسن  ال شك

التعام  مع الكتب، ال لي ذهنه شيء وال يحسن التعام  مع الكتب إيش يساوي؟ يساوي ال شيء، لكن ما يمنع 
 ،عيد النظر لي أقوال أه  العلموي ،أن يستفاد من هذه اآلالت، اإلنسان يص  يحفظ أواًل ويعاني كتب أه  العلم

ثم إذا جمع ما استطاعه من طرق هذه الحديث ومن ك ام على هذا الراوي ضغط اآللة ليختبر ما عنده، إذا كان 
، أما أن يرجع إلى اآللة مباشرة ويعتمد عليها مث  هذا لي الغالب أنه ال يها شيء زائد على ما عنده يستفيدهل

ورتب عليه ثواب عظيم، ومنزلة  ،لعلم الذي يأتي بمث  هذه الطريقة، العلم متينيتخرج طالب علم، وال يثبت ا
العلم وأه  العلم لي الدين معرولة، وال يمكن أن يحص  العلم بهذه السهولة، وهذه اآلالت يستفاد منها لي اختبار 

خطبته ه  هو خطيب بقي عليه خمس دقائق مث ًا وبحاجة إلى معرلة حديث لي ، ..العم  ومع ضيق الوقت
يضغط اآللة ال بأس، مع أن من أه  العلم من قصد توعير الوصول إلى المسألة، ابن  ؟ثابت أو غير ثابت

حبان لما ألف صحيحه على األنواع والتقاسيم، طريقة لذة مبتكرة من أج  أال تص  إلى الفائدة بسهولة، إذا أردت 
تريد حديث واحد، تستفيد لوائد عظيمة، كم من مسألة حديث تقرأ الكتاب كله، كم من حديث بيمر عليك وأنت 

 ما يحتف بها قب هذه اآللة طلعت لك المسألة مجردة ع توأنت تبحث عن مسألة لي كتاب لقه، بينما لو ضغط
تعرف ترتيب أن وأق  األحوال  ،استفدتثت بنفسك وقفت على مسائ  كثيرة و أنت بح وعما يبينها بعد، لكن لو

الكتب تحتاج على هذه اآلالت ال يخرج طالب علم، ود أن االعتماد على الكتب واالعتماد هذا الكتاب، المقص
ولقه بالقوة القريبة من الفع ، يعني الذي  لقوة ولقه بالفع إلى معانات، نعم من العلماء قسموا الفقه إلى لقه با

لكن مجرد ما تقع له نازلة أو يسأل  كن الذي ال يحفظ المسائ  بأدلتهايحفظ المسائ  بأدلتها هذا لقيه بالفع ، ل
بالقول ويخرج  ها ويستطيع أن يوازن بين األقوالدليلبعن مسألة يذهب إلى الكتب مباشرة يستخرج المسألة 

ن لم يكن لقيهًا بالفع ، لكن يحتاج إلى الصائب الراجح  أنه لي ك  مسألة يحتاج إلى رجوع هذا لقيه بالقوة، وا 
 ،هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو علم السلف حاضر لي صدره متى ما سئ  أجاب لمهذه مشكلة، لكن كون الع

 وهللا المستعان.
وأقوال أه  العلم لي هؤالء الرجال مبسوطة وموجودة لي كتب  ،ل ا شك أن تراجم الرجال هي البنية األساسية

 أه  العلم.
 به أجمعين.نبينا محمد وعلى آله وصح ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2شرح نخبة الفكر )

 والخبر وأنواعه   –مقدمة المؤلف  –الك ام على المبادئ العشرة لك  علم 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 

 الس ام عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 لى آله وصحبه أجمعين.نبينا محمد وع ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

  :المبادئ العشرة
 مبادئ هذا العلم: لي بداية ك  علم يبحث العلماء المبادئ التي يجمعها قول الناظم:

 إن مبرررررررررررررررادئ كررررررررررررررر  علرررررررررررررررم عشررررررررررررررررة 
 ولضررررررررررررررررررررررله ونسرررررررررررررررررررررربة والواضررررررررررررررررررررررع
 مسرررررررائ  والرررررررربعض برررررررالبعض اكتفررررررررى 

 جج

 الحرررررررررررررررد والموضررررررررررررررروع ثرررررررررررررررم الثمررررررررررررررررة 
 واالسررررررررررم االسررررررررررتمداد حكررررررررررم الشررررررررررارع

 حرررررررررراز الشرررررررررررلاومررررررررررن درى الجميررررررررررع 
 ج

 التعريف:
ثاني: باعتباره الأواًل: باعتبار جزئي المركب،  لهذا العلم من حيث الحد الذي هو التعريف يحد ويعرف باعتبارين:

 :لالمصطلحن هذا العلم هو علم مصطلح الحديث لجزءا المركب: مصطلح وحديث، نعرف أعلم على هذا الفن، 
صط اح هو العرف الخاص وهو التوالق على استعمال ألفاظ والمصطلح واال ،اسم مفعول من االصط اح

مخصوصة يتداولها أه  ك  لن على وجه التعارف ليما بينهم كما اصطلحوا عليها، ومصطلح أه  الحديث أو 
إذا عرلنا أن المصطلح أيضًا علوم الحديث وقواعد الحديث، أه  األثر، تسمى أيضًا أصول الحديث، ويسمى 

رف الخاص وهو اتفاق طائفة على شيء مخصوص، وعرلنا ليما تقدم لي الدرس الماضي واالصط اح هو الع
لي علم من العلوم لإنه يشاحح أنه ال مشاحة لي االصط اح لي الجملة إال أنه إذا خالف االصط اح ما تقرر 

هم  ض القديم؟لحديث ضد القديم، أو نقيوالحديث يقولون: ضد القديم، لاليه على ما مثلنا لي الدرس الماضي، 
 يقولون: ضد القديم، أيهما أدق أن نقول: ضد القديم أو نقيض القديم؟ نعم.

 ......:طالب
 ؟قد يرتفعان لكنهما ال يجتمعان، إذًا إذا ارتفعت الحداثة والقدم ماذا يح  محلهما؟ نعم

 .....:.طالب
ن توصف بأنها قديمة حديثة لي ال، هو أي عين، أي عين يمكن أن توصف بأنها قديمة أو حديثة، وال يمكن أ

ال ال؟ ه  يمكن أن توصف بأنها ليست قديمة وال حديثة؟ إذًا هما إيش؟ نقيضان.  آن واحد، صح وا 
من قول أو لع  أو تقرير أو  -عليه الص اة والس ام-الحديث لي اصط اح أه  العلم: ما أضيف إلى النبي 

 وصف.



: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، علم بقوانين -هذا الفن باعتباره علم على- التعريف باالعتبار الثاني
ن السرند الررراوي ل الرراوي والمررروي، همرا متقاربرران؛ ألأو هرو: القواعررد المعرلرة بحررا، يعررف بهرا أحرروال السرند والمررتن

 والمتن هو المروي.
  موضوع هذا العلم:

 الراوي والمروي من حيث القبول والرد.
  وثمرته:
 .-عليه الص اة والس ام-المقبول من المردود، تمييز الصحيح من السقيم من سنة الرسول معرلة 
  ولضله:

 .-عليه الص اة والس ام-إذ بواسطته يتمكن العالم من الذب عن سنة المصطفى  ،من أشرف العلوم وأجلها
  نسبته إلى غيره من العلوم:

نبغي لطالب العلم العناية بها، التباين من وجه والتداخ  من نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم الشرعية التي ي
بالتباين يعني أنه ال يمكن أن يدخ  لي لن من الفنون، وال يمكن أن  :وجه آخر، إيش معنى هذا الك ام؟ إذا قلنا

ذا قلنا  العلم يمكن أن تؤخذ من علومبالتداخ  معناه أن بعض هذه المسائ  من هذا  :يستغنى بغيره عنه، وا 
 تؤخذ أيضًا من علم آخر. أخرى، وأمثلة هذا العلم ومسائله

  واضع هذا العلم:
ذكرناه سابقًا وأن أه  العلم اختلفوا لي أول من صنف لي هذا الفن على سبي  االستق ال، وهذا تقدم ه  هو 

من هذا إن الحالظ خرج وخلص  :الشالعي أو أحمد أو علي بن المديني، أو اإلمام الترمذي؟ أقوال، قلنا
  اخت اف ليها.لاالخت اف بقوله: "لمن أول من صنف ليه الرامهرمزي" خرج من األولية المطلقة 

  واسم هذا العلم:
 وأصول الحديث، وعلوم الحديث، وقواعد الحديث إلى غير ذلك. مصطلح الحديث،

  استمداده:
 اته من كتب الجرح والتعدي .يستمد هذا العلم من ك ام أئمة الحديث، وأمثلتهم من دواوين السنة، ورو 

  وحكم تعلم هذا العلم:
لرض من لروض الكفايات كغيره من العلوم الشرعية، إذا قام به من يكفي سقط اإلثم عن الباقين، وصار لي 

 حكم الباقين سنة، وقد يتعين على من تولر ليه األهلية ولم يسد غيره مسده.
  مسائ  هذا العلم:

 المرس  والمدلس والمعنعن وغيرها من األنواع.صحيح والضعيف و التي تذكر ليه كالقضاياه 
لكن من  ،، يعني أن بعض الناس اكتفى ببعض مسائ  هذا العلم أو غيره تكاس اً "والبعض بالبعض اكتفى"قوله: 

 ،درى الجميع، من عرف جميع مسائ  هذا العلم، وجميع مسائ  غيره من العلوم الشرعية لقد حاز الشرف بأكمله
  المستعان.وهللا

 اسم الكتاب:



ة، ب  خ  ة نُ ز  م  )نخبة الفكر لي مصطلح أه  األثر( النخبة كما لي القاموس بالضم وكهُ  :نأتي إلى اسم الكتاب
كالف كر  -أعني الفكرة–وهي  ،جمع لكرة مث  نح  ونحلة :اختاره، والفكر مختار، وانتخبهال :المختار، النخبة

التأم ، واالسم الفكر والفكرة والمصدر  :وقال الجوهري: التفكرما لي اللسان، ل الخاطر لي الشيء كوالف كر إعما
 كر بالفتح.الف  

انتسب  ،هم أه  الحديث ًا، وأه  األثروعرلنا معناه لغة واصط اح ،لي مصطلح أه  األثر: المصطلح عرلناه
 :-رحمة هللا عليه-إلى األثر جماعة كما يقول الحالظ العراقي 

 عبرررررررد الررررررررحيم برررررررن الحسرررررررين األثرررررررري   ج  المقترررررررررررررررردر  يقررررررررررررررررول راجرررررررررررررررري ربرررررررررررررررره 
 

تعريف الحديث وتعريف األثر والفرق  -إن شاء هللا تعالى-سيأتي سب إلى علم األثر وهو علم الحديث، انت
 بينهما.
 سم.

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.

 :-رحمه هللا تعالى-ل الحافظ ابن حجر قا
، ونذيرا   د الذي أرسله إلى الناس كافة  بشيرا  هللا على سيدنا محم وصلى ،قديرا   الحمد هلل الذي لم يزل عليما  "

 أما بعد:، كثيرا   وعلى آل ُمحم د وصحبه وسلم تسليما  
ي بعض اإلخوان أن ألخص له فإن التصانيف في اصطالح أهل الحديث قد كثرت، وبسطت واختصرت، فسألن

 ."المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء اَّلندراج في تلك المسالك
 يكفي، بركة.

 مقدمة الكتاب: شرح
 "  قديرا الحمد هلل الذي لم يزل عليما  ": -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ 

))ك  أمر ذي ح بالحمد، وعم ًا بحديث: ابتداًء بالقرآن الكريم الذي التت بالحمد -رحمه هللا تعالى-ابتدأ المصنف 
وحسنه  ،الحديث مخرج لي المسند وعند أبي داود وابن ماجه وابن حبان بال ال يبدأ ليه بحمد هللا لهو أبتر((

))ك  أمر ذي بال ال جمع من أه  العلم كالنووي، وحكم آخرون عليه بالضعف، والقاب  للتحسين هو هذا اللفظ: 
أما األلفاظ األخرى من البسملة والص اة على النبي وغير ذلك لهي ضعيفة على أن األلباني  يبدأ ليه بحمد هللا((

حكم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، وأه  العلم حينما يستدلون بمث  هذا لي  -رحمة هللا عليه-
لباب إال االقتداء هذا الموضع؛ ألن من مذهبهم العم  بالضعيف لي الفضائ  وهذا منها، ولو لم يكن لي ا

 بالقرآن لكفى.
كماله مع محبته  بار عن هللا بصفاتهو اإلخ :-رحمه هللا تعالى-والحمد: كما لي الواب  الصيب البن القيم 

ه ونعوت ج اله، والرضا به؛ ألن ج  من كتب لي تعريف الحمد قالوا: هو الثناء على المحمود بصفات كمال
هو الثناء، لكن هذا قول ضعيف؛ ألنه جاء لي الحديث الصحيح لي صحيح  الثناء على المحمود، لجعلوا الحمد

لإذا قال العبد: الحمد هلل رب العالمين، قال هللا: حمدني  ،))قسمت الص اة بيني وبين عبدي نصفينمسلم: 



ذا ،عبدي ذا ،عبدي علي أثنى :تعالى هللا قال ،الرحيم الرحمن :قال وا   دنيمج :قال، الدين يوم مالك :قال وا 
 التمجيد.بين الحمد والثناء و  -عز وج -ليما يرويه عن هللا  -عليه الص اة والس ام-لغاير النبي  ((عبدي

هو اإلخبار "لي الواب  الصيب: قال:  -رحمة هللا عليه-لأولى ما يقال لي تعريف الحمد ما ذكره اإلمام ابن القيم 
 ."عن هللا بصفات كماله مع محبته والرضا به

-هو تكرير المحامد شيئًا بعد شيء، و)أل( لي الحمد للجنس، يعني ل استغراق، جنس المحامد هلل  :والثناء
  .ل اختصاص (هلل)، وال ام لي -سبحانه وتعالى

هو أعرف  -لةأعني لفظ الج ا–، وهذا اللفظ -ج  وع ا-علم على الذات اإللهية، علم على الرب  :وهللا
ن كان أه  النحو يقولون: أعرف المعارف هو الضمير، أعرف كما قرره سيبوي المعارف على اإلط اق ه، وا 

ويذكر لي ، -سبحانه وتعالى-المعارف الضمير، لكن سيبويه قرر أن أعرف المعارف هو لفظ الج الة هو هللا 
؟ قال: بقولي: هللا  بك؟ لقال: غفر لي، قي  له: لبمالكتب أن سيبويه رؤيا لي المنام لقي  له: ماذا صنع هللا

 أعرف المعارف.
لحمد والمدح من وجه آخر، ليس هذا مح  اهناك لروق بين الحمد والشكر من وجه والحمد والثناء من وجه، و 

 بسطها.
مضارع زال مجزوم بلم، وما  :حرف نفي وجزم وقلب، يزل :لم "لم يزل"اسم موصول يقال للمفرد المذكر،  "الذي"

 :، واسمها مستتر تقديره هو، وعليمًا خبرها، وقديرًا: إما أن نقولزال من أخوات كان ترلع المبتدأ وتنصب الخبر
 أو بيان. ،خبر بعد خبر، أو بدل

من أسماء هللا الحسنى، ومذهب أه  السنة والجماعة لي إثبات ما أثبته هللا لنفسه أو أثبته له  :والعليم والقدير
عليه الص اة -بته هللا لنفسه وأثبته له رسوله من األسماء والصفات يثبتون ما أث -صلى هللا عليه وسلم-رسوله 
على ما يليق بج ال هللا وعظمته من غير تحريف وال تمثي  وال تشبيه وال تعطي  وال تكييف، على حد  -والس ام
ِميُع الَبِصيُر{: -ج  وع ا-قوله  زلة الذين ، خ الًا للجهمية والمعت[( سورة الشورى 55)] }َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السا

 وبعض الفرق المنتسبة لهذه الملة. ،ينفون األسماء والصفات
لناس بشيرا  ونذيرا ، وعلى آل إلى ا"وصلى هللا على سيدنا محمد الذي أرسله : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

 .محمد وصحبه وسلم تسليما  كثيرا "
م ائكة" ه عليه عند الالعالية قال: "ص اة هللا ثناؤ أبي هللا: روى البخاري لي صحيحه تعليقًا مجزومًا به عن  صلى

وروي عن ابن عباس أنه قال: الم ائكة، وص اة الم ائكة الدعاء، ه عليه عند ص اة هللا على رسوله ثناؤ 
{ ،"يصلون: يبركون" ي جامع ول، يعني يبركون، [( سورة األحزاب14)] }ِإنا َّللااَ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الناِبيِ 

 الترمذي روي عن سفيان وغير واحد من أه  العلم قالوا: ص اة الرب الرحمة، وص اة الم ائكة االستغفار.
، أي "محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا  ونذيرا "أي عظيمنا وشريفنا وأع انا منزلة، وأسمانا قدرًا  "على سيدنا"

-من قوله  -عليه الص اة والس ام-لقد جاء لي وصفه بالنار،  ومنذرًا ومخولًا للكالرينمبشرًا للمؤمنين بالجنة، 
لغ لي اإلنذار والتحذير يعني المبا ))أنا النذير العريان((كما لي الحديث الصحيح:  -صلى هللا عليه وسلم

ح به إيش معنى النذير العريان؟ النذير العريان: الذي إذا خشي على قومه من العدو خلع ثوبه للو والتخويف، 



كما اقتسم القوم الذين أنذرهم هذا - بالنسبة لهذه النذارة على قسمين واألمةهم، يحذرهم من هذا العدو، إلي
وهؤالء الذين لم  ،لأدلجوا، استاروا مباشرة ونجو، وقسم دهمهم العدو واقتحمهم : قسم خالوا من العدو-العريان

 منهم من صدق وآمن واتبع -عليه الص اة والس ام-يصدقوا هذا النذير، ومثلهم هذه األمة الذين بعث ليهم النبي 
 وأبى وأعرض، وهؤالء هم الهالكون. وهؤالء هم الناجون، ومنهم من كذبواقتدى، 

آل، ولهذا  :ل ثم سهلت لقي : أأأه  ثم قلبت الهاء همزة لقي  :اآلل اختلف لي أصله، لقي  "وعلى آل محمد"
ف ابن القيم هذا القول لي الواب  الصيب من ستة أوجه تراجع يرجع إلى أصله لي التصغير ليقال: أهي ، وضع

 هناك.
وهو عند  "وآل الرج  أهله وعياله وأتباعه"ذكره الجوهري لي باب الهزة والواو وال ام، قال:  : أص  )آل( أ ْولوقي 

عة أقوال: أنهم على أرب -عليه الص اة والس ام-اختلف لي المراد بآله ل الذي هو الرجوع، هؤالء مشتق من األوْ 
الذين حرمت عليهم الصدقة، أو هم ذريته وأزواجه خاصة، أو أتباعه إلى يوم القيامة، أو هم األتقياء من أمته، 

 .-رحمه هللا تعالى-أقوال أله  العلم من أراد بسطها لليرجع إلى الواب  الصيب البن القيم 
ختار لي تعريف الصحابي ما سيأتي لي جمع صاحب، كركب جمع راكب، مأخوذ من الصحبة، والم "وصحبه"

 ومات على اإلس ام.به مؤمنًا  -عليه الص اة والس ام-هذا الكتاب أنه: من لقي النبي 
لادة التكثير، كما أشار إليه ، والمراد بإيراده إظهار المصدر مؤكد :التسليم "سلم تسليما  كثيرا " زيادة لي التعظيم وا 

 ."كثيرا "بقوله: 
}ِإنا َّللااَ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الناِبيِ  َيا َأيَُّها  ،ن الص اة والس ام امتثااًل لألمر بهما لي اآليةوجمع المصنف بي

، الذي يصلي وال يسلم ال يتم امتثاله لهذا األمر، [( سورة األحزاب14)]الاِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليم ا{ 
عليه -وال يصلي ال يتم امتثاله لهذا األمر، إنما يتم االمتثال بالجمع بين الص اة والس ام عليه والذي يسلم 

 .-الص اة والس ام
 لم يفرد الص اة عن الس ام وال الس ام عن الص اة؛ ألن الجمع جاء مأمورًا به لي هذه اآلية، نعم؟

 طالب:......
ر الواردة لي مواضع مخصصة ال يزاد عليها وال ينقص منها، ك  ينزل منزلته، لي ك  شيء ينزل منزلته، األذكا

وسلم وبارك على سيدنا محمد،  ص   على سيدنا محمد، وال تقول: اللهم  تقول لي الص اة مث ًا: اللهم ص    ل ا
ل ا تزيد عما شرع لك؛ ألن هذه أذكار متعبد بها، ولذا لي حديث ذكر النوم لما أراد البراء أن يعرض حفظه على 

، لفي هذه ونبيك الذي أرسلت(( ))ال، ق :ال: ق "ورسولك الذي أرسلت"قال:  -عليه الص اة والس ام-لنبي ا
المواضع المخصصة ال بد أن يقتصر على الوارد وال يزاد ليه، مع اإلط اق نمتث  ما جاءنا باإلط اق لي آية 

 األحزاب.
اقتصر على الص اة، أطلق الكراهة، ومسلم اقتصر  منتقدًا اإلمام مسلم حينما -رحمه هللا تعالى-صرح النووي 

خص الكراهة بمن كان ديدنه  -رحمه هللا تعالى-ابن حجر  اة دون الس ام، ولعله ذه  عن ذلك، على الص
ذلك، يعني باستمرار طول عمره يصلي وال يسلم أو يسلم وال يصلي، هذا يكره لي حقه، أما من كان يجمع بينهما 

هذا ال تتناوله كراهة، ووقع إلراد الص اة دون الس ام لي ك ام كثير  تارة، ويفرد الس ام تارةالص اة  تارة، ويفرد



أبو إسحاق الشيرازي والنووي نفسه لي بعض مصنفاته ألرد  من أه  العلم منهم الشالعي منهم مسلم، وهو
للجميع من لض  وحق  بين اآلل والصحب على آله وصحبه لما -رحمه هللا تعالى-الص اة دون الس ام، وجمع 

بهم، واعترالًا بفض   -عليه الص اة والس ام-على من أتى بعدهم، اعترالًا بفض  اآلل، وامتثااًل لوصية النبي 
األصحاب الذين بواسطتهم بلغنا هذا الدين، ولم يفرد اآلل دون الصحب، وال الصحب دون اآلل مخالفة أله  

لبعض المبتدعة كالروالض، واالقتصار على الصحب دون اآلل  البدع؛ ألن االقتصار على اآلل صار شعاراً 
صار شعارًا لقوم آخرين كالنواصب، ولذا يحرص أه  العلم على الجمع بين األه  والصحب، هذا إذا أرادوا أن 

غيره، أما إذا اقتصروا عليه كما هو الشأن لي كتب السنة كلها دون  -عليه الص اة والس ام-يعطفوا على النبي 
 ،-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  ،-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :ثناء ليقتصرون على قولهماست

 إن أتوا باآلل جاءوا بالصحب لئ ا نشبه المبتدعة.
بعض العلماء مث  الصنعاني وصديق حسن خان قالوا: إن أه  العلم إنما تركوا الص اة على اآلل واقتصروا 

مداهنة ومجاراة للحكام الذين ينصبون العداء لآلل، لكن ه   -عليه الص اة والس ام-نبي على الص اة على ال
يعني إذا حصلت المدارة لبني أمية  ؟يظن أن يتواطأ أه  العلم قاطبة على المدارة والمداهنة مع ارتفاع سببها

معرولة، جاء بعدهم بنو ودولتهم قد انتهت سنة مائة واثنين وث اثين قب  تدوين أي كتاب من كتب السنة ال
 إن هذه مداهنة ومدارة للحكام؟ كيف نتهم األئمة مالك والشالعي وأحمد :العباس وهم من اآلل كيف نقول

هم  ؟وأنهم حذلوا الص اة على اآلل خشية منهم ؟والبخاري والترمذي والنسائي وأه  العلم قاطبة بمدارة الحكام
امتثااًل لآلية، أما إذا جاءوا باآلل لليأتوا  -يه الص اة والس امعل-اقتصروا لي الص اة والس ام على النبي 

باألصحاب أيضًا لئ ا يشبهوا بعض الطوائف المبتدعة الذين يقتصرون على اآلل، وال يقتصرون على الصحب 
 لئ ا يشبهوا قومًا آخرين.

مع نية المضاف إليه؛  أما حرف شرط، وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم لقطعه عن اإلضالة "أما بعد"
ِ ألن هذه الظروف قب  وبعد والجهات الست إذا قطعت عن اإلضالة مع نية المضاف إليه تبنى على الضم،  }ّلِلِا

 .[( سورة الروم6)] اأْلَْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد{
ن قطعت عن اإلضالة مع عدم ، و [( سورة آل عمران538)] }َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم{أما بعد: لكن إن أضيفت أعربت،  ا 

 .نية المضاف إليه أعربت مع التنوين
 لسررررررررراغ لررررررررري الشرررررررررراب وكنرررررررررت قرررررررررب اً 

 

 أكررررررررررررررراد أغرررررررررررررررص بالمررررررررررررررراء الفررررررررررررررررات   
 ج

والذي عندنا مبني على الضم للقطع عن اإلضالة مع نية المضاف إليه، واإلتيان  ،المقصود أن لها حاالت ث اث
 -عليه الص اة والس ام-عن أكثر من ث اثين صحابي عنه بها سنة كما هو معروف حفلت بها النصوص، روي 

، كما جرى "وبعد"لي خطبه ورسائله، ولم يحفظ عنه لي حديث واحد أنه قال:  ))أما بعد((لي أحاديث أنه قال: 
 :كما يقوله كثير من الناس اليوم، ب  السنة إنما تتأدى بهذا اللفظ "ثم أما بعد" :على ألسنة الناس اليوم، ولم يق 

 وال نبدل أما بالواو. ،)أما بعد( ل ا نحتاج إلى ثم
 يجمعها قول الناظم: ،ذكر ليه ثمانية أقوال ،الخ اف لي أول من قال: )أما بعد( موجود بين أه  العلم

 أقررررررررررررررربُ  وداود أقررررررررررررررواالً  عررررررررررررررد بهررررررررررررررا  بادئرراً  كرران مررن( بعررد أمررا) الخلررف جرررى 



 ويعرررررررررررب وكعررررررررررب وسررررررررررحبان وقررررررررررس   وآدم الصررررررررررررررررربور أيررررررررررررررررروب ويعقررررررررررررررررروب
 

 م: إنها لص  الخطاب الذي أتيه.، حتى قال بعض أه  العل-عليه الس ام-ثمانية، أقرب هذه األقوال أنه داود 
تمييز بعض األشياء عن بعض،  :وأص  التصنيف ،جمع تصنيف :جواب الشرط، التصانيف "فإن التصانيف"

 .صنفاً  ها صنفاً ألن المؤلف يجمع بين األنواع، أنواع الك ام ويجعل ؛ومنه أخذ تصنيف الكتب
أول من صنف  وذكرنا الخ اف لي ،من قب  علماء هذا الشأن قديمًا وحديثاً  "في اصطالح أهل الحديث قد كثرت"

 ليه ل ا نحتاج إلى إعادته.
كثيرة  ومعان   ،أديت بألفاظ وجيزة "واختصرت"بسطت يعني وسع القول ليها ليتولر علمها،  "كثرت وبسطت"
 ليتيسر حفظها.

خوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله فسألني بعض اإل": -رحمه هللا تعالى-نف قال المص
إجابة لسؤال من سأل  ب المبارك النالع الماتع المختصرتأليف هذا الكتا، رجاء اَّلندراج في تلك المسالك"

"رجاء اَّلندراج في يقول: ، لأجابهم إلى سؤالهم ، للخص ما نثر لي كتب علوم الحديث-رحمة هللا عليه-الحالظ 
مسالك المؤلفين الذين نفع هللا بتصانيفهم، وال شك أن التأليف والتعليم من العلم الذي ينتفع به،  تلك المسالك"

صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد  :))إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ث اثويبقى أجره لصاحبه بعده، 
ي ينتفع به ال شك أنه إما بتأليف أو بتناق  الط اب عنه، والتأليف أثبت، لك  من لالعلم الذ صالح يدعو له((

 ."رجاء اَّلندراج في تلك المسالك"استفاد من هذا الكتاب ثبت له أجره إلى يوم القيامة، 
 وه  ألفه الحالظ لي حال السفر أو لي حال اإلقامة، الصنعاني ذكر لي نظم النخبة قال: 

 ال السرررررررررفرألفهرررررررررا الحرررررررررالظ لررررررررري حررررررررر
 وهرررررو الشرررررهاب برررررن علررررري برررررن حجرررررر   ج

 ج

على لى مكة، وبعضهم ينتقد هذا الك ام، وتبع لي ذلك ابن الوزير اليماني الذي قرر أن الحالظ ألفها لي سفره إ
ك  حال سواًء ألفها لي حال السفر أو لي حال اإلقامة المقصود أن الكتاب نالع، متن متين مختصر يتيسر 

ثم بعد ذلكم يقرءون ما هو أوسع منه كاختصار علوم  ،ويعتمدون عليه لي أول األمر ،ةحفظه لمبتدئي الطلب
يختم بألفية العراقي  مالحديث للحالظ ابن كثير، وهو كتاب نالع يصلح للمتوسطين من ط اب العلم، ثم بعد ذلك
 لحديث وحفظ األلفيةمع شروحها، من حفظ األلفية بعد أن نظر لي النخبة ولهمها وحفظها، ثم اختصار علوم ا

 عليه إال التطبيق. يكون أدرك لي هذا الشأن، ولم يبق  
ويجمع الطرق  ،نه بعد إتقان هذه القواعد النظرية عليه أن يبدأ بالعم  ليخرج األحاديث: إوقلنا لي الدرس السابق

ه الطريقة يتأه  ليكون ويدرس رجالها وأسانيدها ويتمرن عليها بالحكم على األحاديث، وبهذ ،والمتابعات الشواهد
 .، نعموهللا المستعان ،من أه  الحديث
 تقسيم األخبار:

 أو بواحد.، أو بهما، ينمع حصر بما فوق اَّلثن أو، طرق بال عدد معين إما أن يكون له :الخبر"
والثالث: ، وهو المستفيض على رأي ،والثاني: المشهور، اتر المفيد للعلم اليقيني بشروطهفاألول: المتو 

 ."آحاد -سوى األول-وكلها ، والرابع: الغريب، لمن زعمه للصحيح خالفا   لعزيز، وليس شرطا  ا



وعرلنا معنى اللف  ،كما ذكرنا لي ترتيب النخبة مسلك اللف والنشر المرتب -رحمه هللا تعالى-نعم سلك الحالظ 
ليق بك  واحد منهما، ولى بما يعبارة عن ذكر شيئين على جهة االجتماع ثم ي :والنشر عرله علماء البيان بأنه

تفصي ، وهو لي الحقيقة جمع ثم تفريق، واشتقاقهما من لف الثوب ونشره أي والثاني اإلجمال يعني أواًل لي 
جمعه ولرقه، وعرلنا أنه ينقسم إلى مرتب ومشوش، وعرلنا أنه شبيه بما يسمى لي علم األصول بالسبر 

 والتقسيم.
 تعريف الخبر:

وعند علماء الحديث غة: ما يحتم  الصدق والكذب لذاته، عند علماء الب ا ما ينق  ويتحدث به، خبر لي اللغة:ال
، والخبر ما جاء عن غيره، -عليه الص اة والس ام-الخبر: مرادف للحديث، وقي  الحديث: ما جاء عن النبي 

 :ولمن يشتغ  بالسنة النبويةأخباري،  :ومن ثم قي  لمن يشتغ  بالتواريخ وما شابهها وشاكلها من أخبار الناس
 محدث.

واألخباري  األول بينهما تباين، المحدث شيء ، إذا قلنا بالقول"قي  بينهما عموم وخصوص مطلق"قال الحالظ: 
ذا قلنا  بأنه :بينهما عموم وخصوص مطلق ك  حديث خبر وليس ك  خبر حديثًا، هذا إذا قلنا :شيء آخر، وا 

ث خبر، ليكون الخاص هو الحديث والخبر هو العام، لالخبر يشم  بينهما عموم وخصوص مطلق، ك  حدي
ن كان الحديث لي أصله يعم  ،-عليه الص اة والس ام-الحديث وغيره، والحديث خاص بما أضيف إلى النبي  وا 

 أو إلى غيره. -عليه الص اة والس ام-ك  ما يتحدث به، سواًء أضيف إلى النبي 
 . -عليه الص اة والس ام-لمة خصت الحديث بما أضيف إلى النبي لكن لي الحقيقة العرلية لهذه الك

جمع طريق والمراد بالطريق اإلسناد، واإلسناد كما عرله الحالظ: بأنه حكاية  :الطرق  "إما أن يكون له طرق"
ألنه طريق المتن، واإلسناد والسند قال المناوي: ال يشك أحد أنهما مترادلان، إسناد الحديث وسند الحديث واحد؛ 

ن كان اإلسناد لي األص  المصدر اإلسناد رلع  يطلق اإلسناد والمصدر على السند وهو الرجال الرواة، وا 
 الحديث إلى قائله.

الحالظ عرف اإلسناد بأنه: حكاية طريق المتن كما عرف السند بقوله: الطريق الموصلة إلى المتن، الطريق 
سناده بمعنى واحد وهو عبارة عن الرجال الموص  إلى المتن، ولو قال قائ : إن اإلسناد  والسند، سند الحديث وا 

إن شاء -لكان أوضح وال إشكال ليه  -عليه الص اة والس ام-الذين يذكرهم المحدث مبتدئًا بشيخه منتهيًا بالنبي 
 .-هللا تعالى

منهم اتفاقًا من  وكذا وقوعه ،ب  تكون العادة قد أحالت تواطئهم على الكذب "على الصحيح، "بال عدد معين" 
وهذا العدد تحي  العادة  ، عدد غير محصور،من غير حصر -جمع–، هذا الخبر إذا نقله عدد "غير قصد

توطئهم على الكذب لئ ا يتفقوا عليه؛ ألنه ال يمتنع أن يجتمع مائة ليتواطئون على نق  خبر ليس بصحيح، نعم، 
له مكذوب؛ ألنهم اجتمعوا لي مكان واحد وبلغهم أو ال يمتنع أن يجتمع مائة شخص أو أكثر لينقلون خبر أص
ألنه يحتم  أنهم  ك، ثم هؤالء ال يحص  بهم التواتر؛سمعوا هذا الخبر من معلم أو من خطيب أو ما أشبه ذل

تواطئوا على نق  هذا الخبر المكذوب، أو يجتمع لئام من الناس، أه  بلد يكون لي أنفسهم شيء على أميرهم أو 
ن كثر عددهم أن يختلقوا شيئًا على قاضيهم ث م يذهبون لرلع أمره إلى اإلمام األعظم، ل ا يمتنع أن هؤالء وا 



عزله، كما اجتمع بنو أسد على سعد بن أبي وقاص وقالوا لعمر: إنه ال يحسن تهمًا يتهمونه بها ليكون مبررًا لو 
، لكن لو جاء شخص من المشرق وآخر أن يصلي، ال يمتنع أن يتواطئوا على مث  هذا الخبر تحقيقًا لما يريدون 

من المغرب وثالث من الجنوب، ورابع من الشمال، وآخر من بلد كذا وكذا، جاء من عشرين بلد عشرين شخص 
بأن هذا الخبر كذا نعم هؤالء ال يمكن أن يتواطئوا على الكذب، ما  و ث اثين شخص أو مائة شخص وأخبرواأ

ن كانوا لي بلدان اتفقوا وال زوروا لي أنفسهم ك امًا ي تفقون عليه، مع أنه ال يمتنع أن يتلبس الشيطان لجمع وا 
، ولذا ال بد أن يكون لي المنام ويقول: إن كذا كذامتباينة، ويلبس عليهم ويلقي لي روعهم كذلك، يأتي إليه 

 مستند الخبر إلى شيء محسوس على ما سيأتي شرحه.
، وكذا وقوعه منهم اتفاقًا من غير قصد، ومنهم من عين العدد ب  تكون العادة قد أحالت تواطئهم على الكذب"

المطلوب للتواتر لي األربعة، وقي : لي الخمسة، وقي : لي السبعة، وقي : لي العشرة، وقي : لي األربعين، 
 وقي : لي السبعين، وقي : غير ذلك، وال دلي  على واحد منها.

ن يطرد لي غيره الحتمال االختصاص"، اد العلم وليس ب ازم أتمسك ك  قائ  بدلي  جاء ليه ذكر ذلك العدد لأل
لك ام وسيأتي ا "أو مع حصر بما فوق اَّلثنين" ثم يعود إلى الك ام عن الخبر المتوتر بعد أن يتمم اللف، ليقول:

وهو الغريب وسنتحدث  "أو بواحد"وهو العزيز، وسيأتي الحديث عنه،  "أو بهما"على المراد به وهو المشهور، 
 .-إن شاء هللا تعالى-عنه 

 المتواتر:
وتعريف المتواتر مشتق من التواتر وهو التتابع يقال: تواترت اإلب   المتواتر" :"فاألول :ثم أخذ ينشر ما لفه سابقاً 

 والقطا إذا جاءت لي إثر بعض ولم تجئ دلعة واحد.
ينقله من يحص  العلم بصدقه،  اصط احًا: عرله ابن الص اح وتبعه النووي لي التقريب: بأنه الخبر الذي

تهم على م بأنه ما نقله عدد ال يمكن مواطأوعرله النووي لي شرح مسلضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره، 
تهم على ال مظنون، نقله عدد ال يمكن مواطأ، ويخبرون عن حسي طالكذب عن مثلهم ويستوي طرلاه والوس

الحالظ ابن حجر وقريب منه تعريف ن عن حسي ال مظنون، الكذب عن مثلهم ويستوي طرلاه والوسط ويخبرو 
أن يخبر به عدد كثير يحص  العلم الضروري هو و  تؤخذ من العريف: لي النخبة وشرحها، شروط المتواتر

للو ، أن يخبروا عن علم ال عن ظن، يخبروا عن علم ال عن ظنصدق خبرهم من غير حصر على الصحيح، ب
مر ببلدهم وقالوا: نظنه حمامة، أو عن شخص مر بب ادهم وهو لي طريقه إلى أخبر أه  بلد عظيم عن طائر 

 ال عن ظن. نبلد آخر وقالوا: نظن أن هذا زيد، هذا ال يحص  العلم بك امهم، ب  ال بد أن يخبروا عن علم متيق
 يمكن للو أخبروا عن شيء معقول لإنه ال يحص  العلم به، الف اسفة عدد ال أن يكون مستند الخبر الحس،

حصرهم، وتواطئوا على القول بقدم العالم لكن قولهم ال يحص  به التواتر لماذا؟ ألن مستند قولهم العق ، وليس 
ما يدرك بالحواس، ما يدرك بالحواس، يعني لو اجتمع عدد كبير جاءك  :مستنده الحس، الحس المقصود به

مر ملح، أجاج، يحتاج أن تنزل وتشرب، هؤالء عشرين ث اثين أربعين شخص وقالوا: إن ما لي هذه البئر ماء 
يعني ما جاءوك دلعة واحدة وأنت لي مكان ثاني وأخبروك أن لي  ،عدد كبير تحي  العادة تواطئهم على الكذب

 اقوه، كذا لو سمعوا، ك  واحد منهم سمع بأذنه أو رأى بعنيه.ذالطريق ماء هذه صفتها، هؤالء مستندهم الحس، 



دًا إلى الحس إذ لو أخبروا عن معقول لم يحص  لنا العلم ل ا بد أن يستند ناقلوه إلى أن يكون خبرهم مستن
ت السند؛ ألن ك  عصر أن توجد هذه الشروط لي جميع طبقاسمع والبصر ال لمجرد إدراك العق ، الحواس كال

اضي، وأنه ال محظور وعرلنا أنه ال مانع من تقسيم األخبار إلى متواتر وآحاد هذا لي الدرس الميستق  بنفسه، 
على هذا التقسيم أن خبر الواحد ال يفيد إال الظن، والظن ال تثبت  الي ذلك، وال نلتزم بلوازم المبتدعة الذين بنو 

نقول: ال، نقسم األخبار إلى متواتر وآحاد، ومنها ما التي جاءت بأخبار اآلحاد،  به العقائد، إذ تنفى جميع العقائد
ذا عملنا بحديث لي األحكام للنعم  يفيد العلم ومنها ما يف يد الظن، وكلها موجبة للعم  إذا صحت أسانيدها، وا 

به لي العقائد ولي الفضائ  ولي غيره؛ ألن الك  شرع، والتفريق بين العقائد واألحكام كما قرر شيخ اإلس ام ابن 
- اعتمده شيخ اإلس ام ابن تيميةحاد تيمية ال أصله له، على أن هذا التقسيم وهو تقسيم األخبار إلى متواتر وآ

 وهللا المستعان. ،وهو من أشد الناس على المبتدعة، وهذه مسألة عرضناها لي الدرس السابق ،-رحمه هللا
  أقسام المتواتر:

متواتر لفظي ومتواتر معنوي، أو تواتر لفظي لم أن المتواتر ينقسم إلى قسمين: المشهور والمعروف عند أه  الع
))من كذب علي متعمدًا لليتبوأ مقعده من ومثلوا للمتواتر اللفظي وما تواتر لفظه ومعناه بحديث:  وتواتر معنوي،

التواتر المعنوي ما تواتر معناه دون لفظه تأتي وقائع كثيرة تدل على شيء واحد لكنها بألفاظ وصيغ  النار((
 مختلفة.

ن اختلفت األلفاظ حاديث رلع اليدين بالدعاء والحوض والرؤية وغيرها، ثلوا لذلك بأوم ،هذا هو التواتر المعنوي وا 
هذا وعمر هي متواتر تواترًا معنويًا،  بأحاديث لضائ  أبي بكر -كما ذكرنا سابقاً -ومث  له شيخ اإلس ام 

ليض ) :المعروف من التقسيم عند أه  العلم للمتواتر، محمد أنور الكشميري له كتاب شرح للبخاري اسمه
محمد أنور  (ليض الباري )ليه لوائد ولطائف ونكات،  ،ربعة مجلدات وهو كتاب ليه لوائدمطبوع لي أ (الباري 

لي طبعته األولى وزع كمية كبيرة جدًا منه على نفقة الملك عبد العزيز، لكن هذا الكتاب ليه مسألة و الكشميري، 
شيء من الغفلة، وعلى وهي أنه رمى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ب ،خفيت على من أشار على الملك بتوزيعه

أو هذا المؤلف الذي صنف هذا الكتاب قسم المتواتر  على ما ليه لكنه مفيد، هذا الكتاب ،ك  حال الكتاب مفيد
تواتر القدر المشترك،  :تواتر اإلسناد، ذكر التواتر المعنوي وسماه :لذكر التواتر اللفظي وسماه :إلى أربعة أقسام

وقال عنه: إنه تواتر الطبقة، تواتر الطبقة، وقال: كتواتر القرآن الكريم، لقد  ،تواترذكر قسمًا ثالثًا من أقسام الم
ة عن طبقة إلى حضرت طبق ،قراءة وتلقاه الكالة عن الكالة على البسيطة شرقًا وغربًا درسًا وت اوة وحفظًا، تواتر

تواتر العم  والتوارث، تواتر  :ك قسم رابع ذكره صاحب ليض الباري وأسماهاوهن ،تواتر الطبقةصاحب الرسالة، 
العم  والتوارث، وهو أن يعم  به لي ك  قرن من عهد صاحب الشريعة إلى يومنا هذا جم غفير من العاملين، 

 بحيث تحي  العادة تواطئهم على الكذب كأعداد الصلوات الخمس.
مكن أن تروي مث  هذا يعني لو بحثت لي كتب السنة من النصوص التي تدل على أن ص اة الظهر أربع، ه  ي

عن جمع غفير؟ ألفاظ األذان مث ًا، جم  األذان، لكن العم  والتوارث على هذا من عصر صاحب الرسالة إلى 
العشاء خمس نعم، ويمكن  ص اة المغرب أربع أو ص اة :الغفير، ولذا لو قال شخص عيومنا هذا يعم  به الجم

 واتر ينطبق عليه تعريف المتواتره  هو مت ؟ه  هو قطعين الحديث صحيح بأعداد الصلوات، لكن أن يقول: إ



نقول: هو متواتر من حيث العم  والتوارث، العم  والتوارث، األمة تعم  بهذا من عصر  ؟من حيث اإلسناد
جمع من الطبقة األولى من صاحب الشريعة على يومنا هذا، وال بد لهذا التواتر أن يكون له أص ، وأن يعم  به 

بعدهم، وال يعني هذا أنه يأتينا عم  منقطع ما عم  به القرون المفضلة ثم يأتي لي القرن الرابع  لمن الصحابة
وما بعده من يعم  به من ألوف المسلمين، يقول: هذا تواتر العم  والتوارث؟ نقول: ال، نقول: هذا مبتدع لو كان 

ة، وليس لي مث  هذا الك ام حجة لمن يثبت التابعون لي القرون المفضللسبقونا إليه، لعم  به الصحابة و خيرًا 
 و ما أشبهه ال، أو غيره من البدع.تواتر عم  المولد أ

  وجود المتواتر: 
، زعم ابن حبان والحازمي أن الحديث المتواتر غير موجود أص اً  ه  المتواتر بالفع  موجود أو غير موجود؟

بات لحديث لماذا؟ ألنه ليس من صناعتهم، صناعتهم اإلثالمتواتر ال يبحثه أه  علوم ا :أوالً ، غير موجود أص اً 
القبول والرد البحث لي األسانيد والمتون، الخبر المتواتر ال يحتاج إلى بحث، هو ملزم من غير أن  ،النفيو 

أخبرك بهذا؟ ه   بغداد، تقول: عن من؟ من الذي :تبحث ليه، يعني لو جاءك شخص وقال: هناك بلد اسمها
ثقة؟ تحتاج أن تقول هذا؟ ما تحتاج، ما تحتاج، ه  تحتاج إلى أن تبحث لي معجم البلدان هو ثقة أو ليس ب

لتنظر ه  ك امه صحيح أو ليس بصحيح؟ الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري على ما سيأتي ويلزم صاحبه 
 استدالل.ال بقبوله، ما يحتاج إلى نظر و 

))من كذب ر غير موجود مع أن أه  العلم يمثلون له بحديث: كون ابن حبان والحازمي زعما أن الحديث المتوات
هو موجود، زعم ابن الص اح والنووي أنه قلي  نادر، قلي  نادر، لكن ابن علي متعمدًا لليتبوأ مقعده من النار(( 

-من العزة  -يعني ابن الص اح-ما ادعاه "لي شرح النخبة رد هذين القولين، وقال:  -رحمه هللا تعالى-حجر 
ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم؛ ألن ذلك نشأ عن قلة اط اع على الطرق الكثيرة  -عني من القلة والندرةي

 ."لألحاديث وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية إلبعاد العادة أن يتواطئوا على كذب أو يحص  منهم اتفاقاً 
لي األحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة لي  -وجود كثرة-كون المتواتر موجودًا  ومن أحسن ما يقرر به"قال: 

 ،وغربًا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج الحديث أيدي أه  العلم شرقاً 
وتعددت طرقه تعددًا تحي  العادة تواطئهم على الكذب إلى آخر الشروط ألاد العلم اليقيني إلى قائله، ومث  ذلك 

 ."ورة كثيرلي الكتب المشه
يقول: كون البخاري يخرج حديث من طرق، ومسلم يخرجه من طرق أخرى، وأبو داود يخرجه من طرق غير هذه 
الطرق، والترمذي كذلك، وأحمد والطيالسي والطبراني، وأبو يعلى وغيرهم من أه  العلم يخرجون هذا الحديث 

 بطرق متباينة، يقول: يدل على أن هذا الخبر متواتر.
ن زعم ابن حبان والحازمي أنه غير موجود أص اً على ك   اللهم إال إن كانوا  ،حال الخبر المتواتر موجود وا 

صناعة المحدثين ال يعتنون  يريدون أنه ال يدخ  لي علوم الحديث؛ ألنه ليس من صناعة المحدثين، ليس من
ال يحتاج إلى بحث هو لارض نفسه  ألنهم إنما يبحثون لي األخبار من أج  إثباتها أو نفيها، والمتواتر بمثله؛

خبر المتواتر وخبر صديقه على ما سيأتي ليما يفيده كما يقولون، ما يحتاج، هناك من األخبار ما يلزمك بت
 الواحد إذا احتفت به قرينة.



  :وماذا يفيد؟ حكم الخبر المتواتر
 حاجة إلى البحث عن ري، ل االخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة، لماذا؟ ألنه مفيد للعلم القطعي الضرو 

المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر إليه "يقول الحالظ ابن حجر: أحوال رواته، 
من ليس لديه ألن العلم حاص  به ل ؛اإلنسان بحيث ال يمكن دلعه، وقي : ال يفيد العلم إال نظريًا وليس بشيء

  ".يد العلم لكن بعد النظر واالستداللوالنظري يفأهلية النظر كالعامي، 
ويحلف  ،لي إلادة المتواتر العلم هذا أمر ال إشكال ليه، الخبر المتواتر يفيد العلم بمعنى أنه يكون مقطوعًا به

عليه، يحلف عليه، وأنه ال يحتم  النقيض، بمعنى أنه صحيح مائة بالمائة، لكن ه  يفيد العلم الضروري أو 
العلم سواًء كان ضروريًا أو نظريًا ال يحتم  النقيض وهو مائة بالمائة، لكن العلم الضروري  ؟يفيد العلم النظري 

ال يحتاج إلى نظر واستدالل، إذا قي  لك: مكة، خ اص ما يحتاج أن تبحث من أخبرك عن وجود هذا البلد، وال 
هذا ال : بغداد ودمشق وغيرهما، ث مثله البلدان الكبرى م ؟تبحث لي معجم البلدان ه  هناك بلد اسمه مكة أو ال

يحتاج إلى نظر واستدالل، إذا قي  لك: كم نصف االثنين؟ تقول: واحد، النتيجة صحيحة مائة بالمائة، ال تحتاج 
 إلى نظر واستدالل.

لكنه يحتاج إلى مقدمات ونظر واستدالل، إذا  ،وهناك علم نظري نتيجة مائة بالمائة كالضروري  ،علم ضروري 
ال ما تصدق؟ نعم، الشخص الذي مر بهذه المدينة علمه مائة  :ررنا ببلد اسمهاقي  لك: م قهب الطير، تصدق وا 

استدالل حتى تثبت عندك هذه البلدة، لإذا ثبتت عندك صار علمًا مقدمات ونظر و  بالمائة نعم أنت تحتاج إلى
واحد أو تذهب بنفسك لكي ترى هذه يفيد مائة بالمائة، تحتاج إلى أن تنظر لي معجم البلدان أو تسأل أكثر من 

 خ اص، صار العلم ضروري  هيت إلى الحس يعني شاهدتها بنفسكانت ،البلدة، لإذا رأيتها وانتهيت إلى المحسوس
لم لكنه يحتاج إلى وهو ع ،ه، هي موجودة خبرك صحيح مائة بالمائةر ببالنسبة لك، نظري بالنسبة لمن تخ

 استدالل.مقدمات ونظر و 
كم زكاة األربعين؟ قلت: ريال، يحتاج  :كم زكاة ث اثة عشر ألف وسبعمائة وواحد وستين، إذا قي  لك :إذا قي  لك

ما يحتاج، ربع العشر، ما يحتاج نعم، زكاة األربعين ريال واحد، ليس نصاب للزكاة لكن  ؟إلى نظر واستدالل
كم زكاة اثني عشر أو  :، لكن إذا قي زكاة ربع العشرالأربعين دينار زكاتها دينار، تحتاج إلى نظر واستدالل؟ 

سبعة عشر ألف وستمائة وواحد وسبعين، تحتاج إلى نظر واستدالل وآلة  -خليها صعب شوية-سبعة عشر 
، لكن لرق بين علم وعلم، علم ةوقسمة، ثم بعد ذلك النتيجة واحدة هنا وهناك، مائة بالمائة تطلع صحيح

يحتاج إلى مقدمات ونظر  نظر واستدالل، هذا علم ضروري، علميضطرك بمجرد سماعه تصدقه، ال يحتاج إلى 
علم، إيش معنى علم؟  :والنتيجة واحدة كلها مائة بالمائة، مائة بالمائة ولذا يقال ،لكنه نظري  واستدالل هذا علم

علم يعني ال يحتم  النقيض، إن قصر هذا العلم، ونزلت النسبة ولو واحد بالمائة حيث صار تسعة وتسعين 
لكنه يحتاج إلى مقدمات ونظر واستدالل، إن نزلت  ،ر إيش؟ إيش يصير؟ ظن، النظري علم مائة بالمائةصا

يحتم   نية وتسعين تسعين بالمائة هذا ظن؛ ألنه االحتمال الراجحالنسبة ولو واحد تسعة وتسعين بالمائة ثما
ن كان أوثق أال يحتم  أن يخط وثق الناس عندك وقال: جاء زيدالنقيض، جاءك شخص من أ ئ هذا الرج  وا 



ن كان ضعيفًا ينزل النسبة، يعني مالك نجم السنن إذا روى حديث ه  نجزم أن مالكًا  ؟الناس هذا االحتمال وا 
 معصوم من أن يخطئ؟ 

الترض أن نسبة بر مالك من كونه علم إلى كونه ظن، لكن نسبة الخطأ ضعيفة، هذا هو السبب الذي أنزل خ
ما يخطئ أبدًا، ال، إذا احتفت قرينة بخبر  : مائة بالمائةلليس بمعصوم لنقول بالمائة تسعة وتسعينضبط مالك 

 مالك قابلت نسبة احتمال الخطأ لصار ألاد العلم على ما سيأتي تقريره ليما يفيده خبر الواحد.
 السمنية، السمنية :لرقة ال عبرة بها وال يعتد بقولها من عبدة األصنام يقال لهمالعلم خالف لي إلادة المتواتر 

برًا واحدًا ما يصدقون حتى طائفة لي الهند، حصروا العلم لي الحواس، لو يجي أه  الهند كلهم يحملون خ
أو ندركه بأحد الحواس، ال يعتمدون على األخبار البتة، لكن هؤالء إنما يذكر قولهم  يشولون، يقولون: ال بد نراه

ذا ذكر م الحديث يعتمدون على أقوال الكفار، و أن من كتب لي عل رده ال يعنيالشيء للعلم به أو ل للعلم به، وا 
لعلم به وللرد عليه ل ؟أنهم يعتمدون على أقوال المتكلمين، يعني ه  يضيرنا أن نذكر مث  هذا الك ام :كما قي 

 تفنيده، وهللا المستعان، هذا مذهب باط  كما عرلنا.و 
كتابه على إلادة التواتر العلم اليقيني، القرآن ليه مواضع كثيرة لي مواضع من  -سبحانه وتعالى-وقد نبه هللا 

أدرك قصة  -عليه الص اة والس ام-تدل على أن المتواتر يفيد العلم اليقيني بمنزلة المشاهد بالعين، النبي 
منزلة جاء قوله تعالى مما يجع  الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني باب الفي ؟ نعم، أدرك قصة عاد؟ ال، أصح

والمؤمنين بأمثال  -عليه الص اة والس ام-رسوله  -سبحانه وتعالى-، خاطب هللا ..الرؤية البصرية خاطب النبي
}َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل{ ، [( سورة الفي 5)]}َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل{ قوله تعالى: 

}َأَلْم َيَرْوْا َكْم َأْهَلْكَنا ِمن َقْبِلِهم ، [( سورة الفجر4)] }َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد{، مث  قوله تعالى: [ورة الفي ( س5)]
بطريق قطعي، لصار كأنه مشاهد  -عليه الص اة والس ام-، هذه األخبار بلغت النبي [( سورة األنعام4)] مِ ن َقْرٍن{

}َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل ، [( سورة الفجر4)] }َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد{رية، ولذا جاء التعبير بمث  قوله: بالرؤية البص
لوقائع ، هذه ا[( سورة األنعام4)] }َأَلْم َيَرْوْا َكْم َأْهَلْكَنا ِمن َقْبِلِهم مِ ن َقْرٍن{، [( سورة الفي 5)] َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل{

لعبر عن علمها برؤيتها، وليه إشارة إلى أنه جع  العلم الحاص  من المتواتر  ،كانت معلومة عندهم بالتواتر
 بمنزلة المشاهد لي القطعيات.

 الكتب المؤلفة لي الحديث المتواتر:
له، وهو مختصر  (رقطف األزها)للسيوطي، و (األزهار المتناثرة لي األخبار المتواترةر)المتواتر ألفت ليه الكتب ك

ناثر من الحديث المتواتر( للكتاني، بقي عندنا إشكال وهو إشكال إشكال يحتاج إلى نظم المت)من الذي قبله، و
 .يحتاج إلى انتباه شديدانتباه شديد، 

يحص  العلم بخبرهم من غير حصر، متى  أن يروى من طرق، أن يرويه عدد عرلنا أن خبر المتواتر ال بد
عدد التواتر اكتم ؟ متى نعرف؟ إذا حص  لنا العلم إذا اقتنعنا واطمأننا إلى صحة هذا  ؟د اكتم نعرف أن العد

الخبر عرلنا أن العدد اكتم ، ومتى يحص  لنا العلم؟ متى؟ إذا اكتم  العدد، ما عرلنا أن المتواتر ما ينقله جمع 
لمتى ينتهي العدد؟  : من غير حصرلناطئهم على الكذب إلى آخر الشروط، إذا قامن غير حصر تحي  العادة تو 

ال ال؟ إذا حص  لنا إذا حص  لنا ا ن متى يحص  لنا لكعلم عرلنا أن العدد المطلوب للتواتر كم ، لعلم، صح وا 



لزم عليه الدور، يلزم الدور، ي -كما يقول أه  العلم-العلم؟ العلم ال يحص  لنا إال باكتمال العدد، لهذا يلزم عليه 
لو سمعنا  ،الدور ترتيب شيء على شيء مرتب عليه لدور ترتيب شيء على شيء مرتب عليه،اعليه الدور، 
 قول الشاعر: 

 لررررررررررررررررررررررروال جفررررررررررررررررررررررراه لرررررررررررررررررررررررم أشرررررررررررررررررررررررب  ج  لررررررررررررررررررررو ال مشرررررررررررررررررررريبي مررررررررررررررررررررا جفررررررررررررررررررررا
 ج

وهو  دور، ك  واحد مرتب على الثانيهذا  ؟سبب المشيب الجفا أو سبب الجفا الشيب ؟هذا دور، أيهما السبب 
والشيء مرتب على ثاني، والثاني مرتب على  لس ، التسلس  مرتب على شيءف التسمرتب عليه، وهذا خ ا

 وهو غير الدور، الدور ترتيب شيء مرتب عليه. ثالث إلى ما ال نهاية هذا تسلس 
أقول: عرلنا لي شروط المتواتر أنه ال بد أن يخبر به عدد يحص  به العلم من غير حصر، له  معنى هذا أننا 

يقول ابن  وال يحص  العلم إال إذا اكتم  العدد ليلزم عليه الدور؟ ؟حتى يحص  العلم ال نعرف اكتمال العدد
لى، العلم يفيد ل ا ناقص إلى ينقسم المخبرين عدداألثير لي جامع األصول والغزالي لي المستصفى:   كام  وا 

لى ،العلم يفيدل  بحصول نانلك لنا، وماً معل ليس العلم يورث عدد أق  وهو والكام  ،ببعضه العلم يحص  زائد وا 
 نتبين الضروري  العلم بحصول ،العلم حصول على نستدل العدد بكمال نانأ ال العدد كمال نتبين الضروري  العلم
 .العلم حصول على نستدل العدد بكمال نانأ ال العدد كمال

زادك ثانية، أنت  أنا عطشان، أعطاك واحد مث  هذه، نعم، ثم :لجع  حصول العلم يكم  به العدد، يعني لو قلت
نعم، أو جاء لك بإناء كبير قال: إال تشرب هذا اإلناء، تقول: ال يا أخي هات  بتشرب وتمشي ما أنت بجالس،

لي إناء صغير مث  هذا يكفي، يقول: أنت ويش يدريك أنه يكفيك، أنت ما بعد شربت على شان تدري أنه يكفيك 
ال ال ال ما هو بواضح؟ يعني أ ؟وا  إذا شربت، نعم، إذا  نت متى تعرف المقدار الذي يكفيك؟تنظير واضح وا 

شربت عرلت أن المقدار يكفيك، ومتى تعرف أن هذا اإلناء يرويك؟ بالقاعدة المطردة يعني جرت عادتك أنك 
 للتر؟ نعم، العادة، العادة مطردة، نه ويش يدريك أنه يرويك نصف ا: إتشرب نصف لتر، ه  نقول

ا ، وهذ..، اعلم أن خبر التواتر"للسفاريني يقول: "اعلم أن خبر التواتر ال يولد العلم (بهيةلوامع األنوار ال)هنا لي 
عند بفع  هللا تعالى  ال يولد العلم، ب  يقع العلم عندهاعلم أن خبر التواتر "يقول:  ينبغي االهتمام له والعناية به،

ال ال؟ الفقهاء وغيرهم من أه  الحق"،    ب  يقع العلم عنده بفع ،خبر التواتر ال يولد العلمها؟ هذا الك ام سليم وا 
غاء األسباب من أه  الحق، هذا ك ام األشاعرة، هذا ك ام األشاعرة، المبني على إل هللا تعالى عند الفقهاء وغيرهم

هم يقولون: الري يحص  عند الشرب ال به، والشبع يحص  عند األك  ال به، عنده ال به، وعدم االلتفات إليها، 
نه يجوز أن يرى أعمى الصين جوزون ب  يصرحون بالحرف يقولون: إاإلبصار يحص  عند البصر ال به، ولذا ي

وهي لي  -صغار البعوضة-البقة لي األندلس، األعمى وهو لي الصين لي أقصى المشرق يجوز أن يرى البقة 
م أن األسباب ال قيمة لها، األندلس، أي عق  يقول مث  هذا الك ام؟ لكنهم أصحاب عقول، هذا طرد لمذهبه

-يوجد اإلبصار عند وجود البصر، وليس البصر سببًا للرؤية، هللا  -سبحانه وتعالى-األسباب ال قيمة لها، هللا 
يوجد الري عند الشرب ال به، هذا مذهب األشاعرة، لهم يلغون األسباب تمامًا وجودها مث   -سبحانه وتعالى
 عدمها عندهم.



، ومذهب أه  السنة وسط، يقولون: وأنها تستق  بالتأثير ،معتزلة الذين يعتمدون على األسبابوهذا يقابله رأي ال
نما الذي ينفع هو المسبب وهو هللا إ الذي جع  هذه  -سبحانه وتعالى-ن األسباب تنفع، لكنها ال بذاتها وا 

لعندهم أن الشبع ألسباب، "ة األشاعرة لي نفي تأثير اعلى قاعد األسباب تنفع، على ك  حال هذا الك ام جار  
يحص  عند األك  ال به، والري يحص  عند الشرب ال به، ولذا يجوز عندهم أن يرى أعمى الصين بقة 

لكنه لم  ،ته تدرس عند أه  السنةوف أنه محسوب على أه  السنة, وعقيد، لك ام السفاريني منتقد، ومعر "األندلس
مامهم أحمد بن حنب ،  :أن أه  السنة ث اث طوائف ولذا يقرر لي الشرح ،يتخلص من لوثة األشعرية األثرية وا 

مامهمو  مامهم :األشعرية وا   أبو منصور، هذا القول مردود. :أبو الحسن األشعري، والماتريدية وا 
ينبغي العناية به لطالب العلم  ،لي مختصر التحرير وشرحه وهذا لي أصول الفقه عند الحنابلة كتاب متن متين

صول العدد إذا حص  العلم وال "وال ينحصر التواتر لي عدد عند أصحابنا والمحققين، ويعلم ح يقول: ،مع شرحه
ن لم يعلم  إذ -وال دور- دور حصول العلم معلول اإلخبار، ودليله كالشبع والري المشبع والمروي ودليلهما وا 

ن لم يعلم ابتداء القدر الكالي منهما. "ابتداء القدر الكالي منهما  وا 
نعم لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحص  لنا العلم بالمخبر عنه ليها أمكن معرلة أق  عدد يقول: 

عشر يحص  العلم بخبره، يعني جاء واحد وثاني وثالث وعاشر، نعم ثم جاء الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
  بعشرين، أنت ما تدري يمكن حص  لنا العلم، وعرلنا أن العلم حص إلى العشرين، قال: خ اص ال يجي أحد

 لي خبر يحص  لك العلم بعشرة، وخبر ال يحص  لك العلم إال بث اثين، تبعًا لما يحتف به.
نعم لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحص  لنا العلم بالمخبر عنه ألمكن معرلة أق  عدد "يقول: 

كتزايد "، د المخبرين تزايدًا خفيًا تدريجيًا كتزايد النباتيحص  العلم بخبره، لكن ذلك متعثر إذ الظن يتزايد بتزاي
تكبر، لكن من منا يبي يجلس يشوف نمو هذه النخلة ليراه بأم  نخلة تزيد نعم، ما هي بتزيد تنمو وتكبر؟ال، النبات

 تنمو، ه  أحد يصنع ذلك؟ تنمو شيئًا لشيئًا ببطء ثم بعد ذلك تتم. يعينه وه
با أجلس إلين يكبر أبا ال ه  اإلنسان يجلس ينتظر ولده يقول:  "،ق  الصبي ونمو بدنهكتزايد النبات وع"يقول: 

تبي تنفخه بيكبر، نعم يحص  شيئًا لشيئًا حتى يتم ويدرك،  نفاخ هو بالونة أوما ، ..أشوله ما شاء هللا وهو
  .، من غير أن نتابعه..وحينئذ نقول: خ اص بلغ، هنا ميز وهنا كلف، وهنا

يعني لو تصور أن  "بي ونمو بدنه، ونور الصبح وحركة الفي ك  هذا ال يدرك إنما هو بالتدريجوعق  الص"
الساعة اثنا عشر من اللي  طلعت الشمس لي كبد السماء ما بالتدريج، إيش يصير وضع الناس؟ نعم، أو لجأة 

نور بالتدريج، وينتهي لطيف بعباده، يأتي ال -سبحانه وتعالى-مع أذان الظهر صارت ظ ام دامس، لكن هللا 
 لزع الناس لو كانت بهذه الطريقة ضغط تشتع ، ال، لكن كيف تتصورون وال هي مث  اللمبة ظ ام ثم ابالتدريج، 

 اثنا عشر من اللي  تطلع الشمس لي كبد السماء، ما هو مث  طلوعها بعد الصبح، ال، يحص  اإلسفار قب 
كنمو اإلنسان  ئًا إلى أن تكتم ، ومثله الظ ام يأتي شيئًا لشيئاً ها شيئًا لشيطلوعها ثم تطلع ضعيفة وينتشر ضوؤ 

  .وهللا المستعانتكم  من غير أن يشعر بها اإلنسان، وبهذا تحص  هذه األمور و  ونمو عقله وبدنه
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3شرح نخبة الفكر )

 ...(وخبر اآلحاديب، الغر ، و المقبول والمردود، العزيز، الك ام على: )المشهور

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 الس ام عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وعلى آله وصحبه أجمعين.  نبينا محمد ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
أو القسم الثاني من التقسيم اإلجمالي بعد المتواتر هو اآلحاد، واآلحاد عند أه  العلم يقسم إلى  :النوع الثاني

 المشهور، والعزيز، والغريب. :لمنه ،أقسام تبعًا لكثرة طرقه وقلتها
 المشهور:

 ، المشهور: وهو المستفيض على رأي" "والثاني، "وهو المستفيض على رأي"لالمشهور قال الحالظ: 
 تعريف المشهور لي اللغة: 

والمشهور اسم مفعول مأخوذ من الشهرة التي هي لي األص  وضوح األمر وانتشاره وذيوعه، ومنه أخذ الشهر 
شهرة إذا ألشيته لشهرته، لي المصباح: شهرت الحديث شهرًا وشهرة إذا ألشيته لاشتهر، شهرت الحديث شهرًا و 

كتاب من كتب لقه الشالعية، هذا المصباح نالع  -مصباح المنير لي شرح غريب الرالعي- هر، المصباحلاشت
كتاب الرالعي، لكن ينبغي أن يستفيد الطالب من هذه الكتب مع الحذر  ا الكتابلي بيان األلفاظ الغريبة لي هذ

تفسير غريب كتاب  (ح  ألفاظ المقنع المطلع لي) ي غريب كتاب لقه من كتب الشالعيةلماذا؟ ألن هذا الكتاب ل
يخدم كتب  (تهذيب األسماء واللغات) ي لي غريب كتب الحنفيةللمطرز  (المغرب) كتاب من كتب الحنابلة

 الشالعية وهكذا.
لكن ينبغي أن  ،أقول: هذه الكتب مفيدة ونالعة، تفيد الذي يطالع بعض الكلمات التي ال يفهمها لي كتب الفقه

ب العلم على حذر، لماذا؟ ألن المذاهب الفقهية أثرت لي هذه الكتب، لتجده يشرح الكلمة من يستفيد منها طال
وجهة نظر المذهب الذي يخدمه، يعني إذا اختلف الحنابلة مع الشالعية لي مسألة، استشهد لهذه المسألة بآية أو 

ى اصط اح لغوي، حقيقة لغوية، بحديث، ثم رجعنا إلى تفسير الحديث أو لهم اآلية من خ ال هذه الكتب، أو حت
كالخمر مث ًا إذا أردنا أن نأخذ تعريف الخمر، ال شك أن المذاهب الفقهية مختلفة لي حده، وهذه الكتب أو هذه 
المذاهب أثرت على هذه الكتب، لأنت تأخذ الغريب من هذا الكتاب المصباح من وجهة نظر الشالعية، لإذا 

وهكذا، ل ا شك أن  كتاب من كتب الغريب عند الحنابلةبد أن ترجع إلى اختلفوا لي مسألة مع الحنابلة ال 
 -عز وج -المذاهب سواًء كانت أصلية أو لرعية أثرت تأثير بالغ لي تسيير الكتب حتى لي تفسير ك ام هللا 

تأييد  لإذا كان الشخص من المعتزلة مث ًا واآلية قد يشم منها ،-عليه الص اة والس ام-ولي تفسير ك ام رسوله 
ن كونها من آيات الوعيد مث ًا، أو الحديث كذلك، ه  نستفيد معنى المعتزلة لي حكم مرتكب الكبيرة م مذهب

اآلية أو ذلك الحديث من هذا الكتاب الذي صنف من وجهة نظر المعتزلة؟ ال، ال شك أن المذاهب صار لها 
، ل ا نعتمد على معتزلي لي -ص اة والس امعليه ال-وتوجيه ك ام رسوله  -عز وج -أثر لي توجيه ك ام هللا 

يها وأبدع كاللغة لي الجملة، لكن إن احتجنا له لي بعض المسائ  لكونه أجاد ل -عز وج -تفسير ك ام هللا 



نستفيد منه من هذا الباب على حذر؛ ألن االعتزال استخرجه العلماء منه بالمناقيش، يعني حاد  مث ًا الزمخشري 
ارئ ويمرر عليه مذهب المعتزلة وهو ال يشعر، ومثله إذا أردنا أن نستفيد من تفسير الرازي الذهن، يلبس على الق

وكذلكم  ،ومن وجهة نظر الجبرية من جهة أخرى وهكذا جهةكذلك، لسر القرآن من وجهة نظر األشعرية من 
بابها المتقدمين، حتى كتب إذا أردنا أن نأخذ اللغة نأخذها من أر  ،ن ننتبه لهذاالحديث ينبغي أ كتب اللغة وغريب

كتاب  هري اللغة المتخصصة باللغة تأثرت بالمذاهب، ماذا نرجع إلى الكتب المتقدمة لي اللغة، تهذيب اللغة لألز 
عظيم، والصحاح للجوهري على أوهام ليه كتاب جيد، وهكذا كلما تقدم الكتاب صار تنصله وبعده من التأثر 

 لطيف، مجلد واحد وليه نفع، نالع من هذه الكتب، والمصباح هذا كتاب بالمذاهب أقوى، المقصود أننا نستفيد
للنووي أيضًا كتاب نفيس، لكن ينبغي أن نعرف  (تهذيب األسماء واللغات)و (المطلع على أبواب المقنع)مث  

 ونتعام  مع الكتاب على ضوء هذه المعرلة.، مذهب صاحب الكتاب، مذهب صاحب الكتاب
 صط اح: تعريف المشهور لي اال

يف الذي ارتضاه هذا التعر ك  طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر،  المشهور لي االصط اح: ما رواه ث اثة لأكثر لي
نما يسمى عزيز كما  الحالظ لي النخبة، وابن الص اح تبعًا البن منده يرى أن مروي الث اثة ال يسمى مشهور، وا 

 سيأتي.
، ومنهم من غاير بين "وهو المستفيض على رأي"ا قال الحالظ: يسمي بعض العلماء هذا النوع المستفيض، ولذ

ه سواء، بحيث يتحد عدد الرواة لي ئه وانتهاستفيض ما كان عدد رواته لي ابتدائلجع  الم ،المشهور والمستفيض
والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من عكس، المقصود أن الحديث المشهور ما يرويه ث اثة  ،ك  طبقة من طبقاته

وأنه ليس بقسم من  ،الحنفية لهم رأي لي المشهورمستفيض هذا قي  به، ومنهم من غاير، ، كونه هو اللأكثر
التقسيم الذي مشى عليه الحالظ وهو ما يراه األكثر أن المشهور اد، ب  هو قسيم للمتواتر واآلحاد، أقسام اآلح

اآلحاد، ب  هو قسيم لآلحاد، ليقسمون  قسم من أقسام اآلحاد، والحنفية يرون أن المشهور ليس بقسم من أقسام
األخبار إلى ث اثة أقسام متواتر ومشهور وآحاد، ليجعلون المشهور قسم متوسط بين المتواتر واآلحاد، يخصون 

 المشهور بما لقد شرط التواتر لي طبقة الصحابة لقط، لهو لي أصله آحاد، لكنه انتشر بعد ذلك واشتهر.
 من الحنفية: "أن المشهور أحد قسمي المتواتر" لجعله قسم من أقسام المتواتر.وقال الجصاص أبو بكر الرازي 

 أمثلة على المشهور:
هذا  ولكن يقبض العلم بقبض العلماء(( ،))إن هللا ال يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العبادمثلوا للمشهور بحديث: 

ولكن يقبض العلم بقبض  ،تزعه من العباد))إن هللا ال يقبض العلم انتزاعًا ين ،الحديث مخرج لي الصحيح
لضلوا  ،لسئلوا لألتوا بغير علم ،عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهاالً  ))حتى إذا لم يبق  تتمة الحديث:  العلماء((
وهللا المستعان، والسبب قبض  !ما أكثرهم !وما أكثر هذا النوع لي هذا العصر الذين يفتون بغير علم وأضلوا((

وجد علماء يوجد من أه  الورع من يتوقف لي الفتوى ويقول: ال أدري، لكن كثير ممن ينتسب إلى العلماء، نعم ي
 وهللا المستعان. ،العلم يفتي بغير علم

أراد تقرير شهرة هذا الحديث لليرجع إلى لتح الباري لي الجزء األول صفحة مائة و خمسة وتسعين، هذا  من
ويقصد به ما اشتهر  ،صط احي، وهناك مشهور غير اصط احيالمشهور الذي تحدثنا عنه هو المشهور اال



يشم  ما له سند واحد وما له أكثر من إسناد، وما ال نة الناس من غير اعتبار أي شرط، لعلى األلسنة على ألس
إسناد له أص ًا، المقصود أن يكون مشهورًا على ألسنة الناس، يشتهر على ألسنة الناس أن هذا حديث، وقد ال 

هذا حديث، وهو لي الحقيقة ليس بحديث،  هذا مشهور على ألسنة الناس ))المعدة بيت الداء((حديثًا: يكون 
هو و  لى أنه حديثع، نعم، النظالة من اإليمان بهذا اللفظ مشهور على ألسنة الناس ال سيما لي أسبوع النظالة

ظالة مطلوبة شرعًا، ولذا شرع نعم الن ))البذاذة من اإليمان((الحالظ ابن حجر صحح حديث ليس بحديث، 
 يراد بها ما لة مطلوبة، الطهارة مطلوبة، لكن الالغس  الواجب والمستحب، شرع الوضوء، لالنظالة لي الجم

وكون الك ام صحيح ال يعني أنه حديث، ال يعني أنه حديث، يعني ه  يجوز لشخص أن يقول: قال  ،يريدون 
 الك ام صحيح لكن ليس ك  ك ام صحيح حديثًا. ؟نصف االثنينالواحد  :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ب   ،والمشهور بقسميه االصط احي وغير االصط احي ال يوصف بكونه صحيحًا أو غير صحيح على اإلط اق
منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، لكن إذا صح المشهور االصط احي كانت له ميزة ترجحه على 

أما على رأي رق العزيز، هذا على مذهب الجمهور، طرقه أكثر من ط نه كثرتقسيميه العزيز والغريب؛ أل
الحنفية لعند الجصاص مث  المتواتر ال يوجد ليه غير الصحيح، ومنهم من يرى أنه يوجب علم طمأنينة تستروح 

ضعيف إليه النفس وتمي  إليه، ال علم يقين، المقصود أن المشهور قسم من أقسام اآلحاد، وليه الصحيح وال
 والحسن.
 العزيز:

  .والقسم الثالث بعد المتواتر والمشهور العزيز
 تعريف العزيز لي اللغة:

عز يعز من باب تعب يتعب لهو عزيز وجمعه أعزة، وتعزز تقوى، وعززته  :لي اللغة مأخوذ من العزة، تقول
عرب يسموها األضداد، ت لي لغة البآخر قويته، وعز ضعف، ليكون من األضداد، األضداد جاءت بعض الكلما

وعز ضعف لهو من األضداد، الدائم من  ،العزيز، عز تعزز تقوى  ،ستعم  لي اللفظ وضده، ومنه العزيزت
المقصود أن هناك كلمات  ،غبر: تطلق على ما بقي وعلى ما مضىضداد، يقال للساكن ويقال للمتحرك، األ

لم يقدر عليه  يء يعز من باب ضرب يضرب، وألفت لي ذلك كتب األضداد، عز الشتطلق لي المعنى وضده
 لقلته وندرته.

 تعريف العزيز لي االصط اح:
ما رواه اثنين ولو لي بعض طبقات السند، وابن الص اح  :أنه -رحمه هللا-اختار الحالظ  والعزيز لي االصط اح

 ين أو ث اثة.وتبعه النووي وابن كثير، والك  منهم تبعوا ابن منده، قالوا: بأن العزيز ما رواه اثن
 شبيرسمي بذلك إما لقوته أو لندرته وقلته، هناك كتاب اسمه: )لتح الملهم شرح لصحيح مسلم( شرح لمتأخر 

أحمد، شرح ليه لوائد كثيرة جدًا، ليه نقول طيبة، صاحب هذا الكتاب تمنى أن لو سمى المحدثون ما رواه الث اثة 
يسمون ما رواه الث اثة العزيز، والمشهور ما رواه لوق الث اثة،  العزيز، وعرلنا أن ابن الص اح تبعًا البن منده

ْزَنا ِبَثاِلٍث{تمنى أن لو سمى المحدثون ما رواه الث اثة بالعزيز لقوله تعالى:  وما رواه اثنان  [( سورة يررس56)] }َفَعزا
ْن َأْهِلي{ }َواْجَعلالمئزر ما سموه عزيز لقوله تعالى: بالحديث أه  لو سمون بالمئزر، يقول:  ( 84)] لِ ي َوِزير ا مِ 



يقول: ألن االصط اح كلما قرب من االستعمال القرآني كان أحسن وأليق، هذا رأيه، لكن بالنسبة  [سورة طره
المئزر، لكن  :وأما بالنسبة للمئزر ل ا يوجد لي استعمالهم، ال يوجد حديث اسمه ،للعزيز وما رواه الث اثة قي  به

 لو سمى أه  الحديث هذا ليقرب من االصط اح القرآني.هذه أمنية منه أن 
 أمثلة على العزيز:

ادعى ابن حبان أن رواية  ))ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده((مثلوا للحديث العزيز بحديث: 
اثنين لقط ال  اثنين عن اثنين ال توجد أص ًا، قال الحالظ ابن حجر: إن أراد أن رواية اثنين عن اثنين لقط عن

وأما "توجد أص ًا يعني يستوي جميع اإلسناد من أوله إلى آخره برواية اثنين عن اثنين يمكن أن يسلم، يقول: 
وجد اثنين ي، يعني كونه "صورة العزيز التي حررناها بأن ال يرويه أق  من اثنين عن أق  من اثنين لموجودة

بأس، المقصود أنه ال يق  العدد عن اثنين، والزيادة مقبولة؛  يروونه عن ث اثة عن عشرة عن اثنين عن ث اثة ال
 ألن العدد األق  يقضي على األكثر على ما سيأتي لي الغريب.

 والعزيز كغيره من أقسام اآلحاد ال يوصف بكونه صحيحًا أو غير صحيح، ب  منه الصحيح والحسن والضعيف.
، وليس شرطًا للصحيح خ الًا لمن زعمه، يعني أن ه""وليس شرطا  للصحيح خالفا  لمن زعمثم قال المصنف: 

العزة ليست بشرط لصحة الخبر، لكون الحديث عزيزًا بأن يروى عن اثنين وهو بمعنًى آخر تعدد الطرق ليست 
بشرط لصحة الخبر، ب  قد يصح الخبر ولو كان مرويًا من طريق واحد كالغريب على ما سيأتي، خ الًا لمن 

ليه يومئ  يقول ناظم النخبة: ،ك ام اإلمام الحاكم أبي عبد هللا لي المعرلة زعم ذلك، وا 
 وقيرررررررر : شرررررررررط وهررررررررو قررررررررول الحرررررررراكم    ج  ولررررررررررريس شررررررررررررطًا للصرررررررررررحيح لررررررررررراعلم  

 ج

 .لي نسخة أخرى 
 وقررررررررررررد رمرررررررررررري مررررررررررررن قررررررررررررال بررررررررررررالتوهم    ج  ولررررررررررريس شررررررررررررطًا للصرررررررررررحيح لررررررررررراعلم  

 ج

 ك ام الحاكم ليس بصريح لي االشتراط. ،ألن الحاكم ليس بصريح
ادعى أن  ه((ؤ ))هو الطهور ما :شرح حديثشرح البخاري ولي عارضة األحوذي لي  بي المالكي ليابن العر 

نه لم يخرجه د به واحد، وقال عن حديث البحر: "إهذا هو شرط البخاري، وأن البخاري ال يخرج حديث يتفر 
 ."البخاري ألنه تفرد به أحد رواته وليس من شرطه

ي مواضع من شرحه يزعم أن تعدد الرواة شرط للبخاري لي صحيحه، لكن ل -شارح البخاري - الكرماني الشارح
ويكفي لي رد هذه الدعوى أول حديث لي صحيح البخاري وآخر حديث  ،هذه الدعوى مرلوضة وليست صحيحة

-إنما يروى من طريق عمر  ))إنما األعمال بالنيات((لي صحيح البخاري أول حديث لي الصحيح حديث: 
، وال من طريق عمر إال -صلى هللا عليه وسلم-ط، لم يثبت إال من طريق عمر عن النبي لق -رضي هللا عنه
، تفرد بن وقاص الليثي لقط، تفرد بروايته عن عمر، وال يرويه عن علقمة إال محمد بن إبراهيم التيميعن علقمة 

بن سعيد، حتى عد يحيى اري تفرد به، ثم انتشر به عنه سوى يحيى بن سعيد األنصبروايته عن علقمة، ولم يرو 
 وصلت طرقه المئات عن يحيى بن سعيد.

سبحان هللا  ،حبيبتان إلى الرحمن ،ثقيلتان لي الميزان ،))كلمتان خفيفتان على اللسانآخر حديث لي الكتاب: 
رة هذا أيضًا مث  أول حديث التفرد وقع لي أربع من طبقات إسناده تفرد به أبو هري سبحان هللا العظيم(( ،وبحمده



وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وعنه عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن لضي ، وعن محمد بن 
 األعمال بالنيات سواء. :لضي  انتشر، مث  حديث

 الغريب:
  يب.والرابع من تقسيم الحالظ: الغر 

 تعريف الغريب لي اللغة:
ويجمع المحدثون الغريب  ،بعد، وجمعه غرباء لي اللغة مأخوذ من الغرابة تقول: غرب الشخص عن وطنه أي

 على غرائب، وللدار قطني كتاب لي غرائب مالك.
 تعريف الغريب لي االصط اح:

يقول الحالظ: الغريب والفرد أي موضع من السند، الغريب لي االصط اح: ما رواه واحد منفرد بروايته لي 
لالفرد أكثر ما  ،ينهما من حيث كثيرة االستعمال وقلتهمترادلان لغة واصط احًا إال أن أه  االصط اح غايروا ب

يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، هذا من حيث إط اق االسمية عليهما، 
أما من حيث استعمالهم الفع  المشتق ل ا يفرقون بين الغريب والفرد، ليقولون لي المطلق والنسبي: تفرد به 

يقول: هما مترادلان لغة واصط احًا،  ،نوزع لي دعواه الترادف اللغوي، نوزع وأغرب به ل ان، لكن الحالظ ل ان،
لكنه نوزع لي ذلك يقول ابن لارس لي المجم : غرب بعد، والغربة االغتراب عن الوطن، والفرد الوتر والمنفرد، 

 ى هذا الفرد غير الغريب لي اللغة. لعل
إن شاء هللا -أقسام الغريب تأتي ، -رحمه هللا-هما من حيث االصط اح ذكره الحالظ وأما من حيث الفرق بين

 .-تعالى
 مثال الغريب:

ومسح رأسه بماء غير لض  يديه،  -صلى هللا عليه وسلم-ومثاله: حديث عبد هللا بن زيد لي صفة وضوء النبي 
))إنما كه ليها أحد، ومثال الفرد حديث: رواه مسلم، قال الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أه  مصر ولم يشار 

 .األعمال بالنيات((
 حكم الغريب:

ب  قد يكون صحيحًا وقد يكون حسنًا وقد يكون ضعيفًا، لكن  ،والغريب كسابقه ال يحكم له بحكم عام مطرد
 اائب ونهو الغالب لي الفرائد الضعف؛ ألن تفرد الراوي بالحديث مظنة الخطأ والوهم، ولذا حذر العلماء من الغر 

 عن االستكثار منها.
 اآلحاد:

يعني األقسام الث اثة المشهور والعزيز والغريب ، "وكلها سوى األول آحاد": -تعالى رحمه هللا-يقول الحالظ 
 يعني المتواتر. "سوى األول"آحاد، 
 :لغة اآلحاد



لقاموس، ولي العباب سئ  أبو جمع أحد، اآلحاد لي اللغة جمع أحد، بمعنى الواحد قاله لي ا :واآلحاد لي اللغة
ه  اآلحاد جمع أحد؟ لقال: معاذ هللا ليس لألحد جمع، لقال: معاذ هللا ليس لألحد جمع، ولكن  :العباس ثعلب

 إن جعلته جمع الواحد لهو محتم  كشاهد وأشهاد.
معاذ "ين يقول: قلنا لغة: جمع أحد بمعنى الواحد كما لي القاموس، وهنا أبو العباس ثعلب وهو من ثقات اللغوي

 ."هللا ليس لألحد جمع، ولكن إن جعلته جمع واحد لهو محتم  كشاهد وأشهاد
-ه  هذا الك ام متعارض؟ نعم؟ ثعلب حينما نفى أن يكون لألحد جمع نظر إلى أن األحد من أسماء هللا 

أحد على آحاد كأننا إذا جمعنا  ، وهو واحد أحد لرد صمد ال يشركه لي هذا االسم أحد، حينئذ  -سبحانه وتعالى
هو نظر إلى أن إيش؟ آحاد،  ، لكن كم لي الشهر من أحد؟ أربعة-عز وج -جمعنا الرحمن وهو من أسماء هللا 

، لكن إذا نظرنا إلى أن األحد "معاذ هللا ليس لألحد جمع"، لقال: ال يجمع، -عز وج -أحد اسم من أسماء هللا 
هللا على كرماء، وعليم على كما نجمع كريم، وهو من أسماء نجمع،  -سبحانه وتعالى-يطلق على غير هللا 

 وهكذا. علماء
 اآلحاد لي االصط اح:

يقول إمام الحرمين: تر، أو ما لم يجمع شروط المتواتر، اآلحاد لي االصط اح ما اخت  ليه شرط من شروط التوا
كن ال سبي  إلى القطع بصدقه، وال وال يراد بخبر الواحد الخبر الذي ينقله الواحد، ولكن ك  خبر عن جائز مم"

، وخبر الواحد واآلحاد سواٌء نقله واحد أو جماعة "إلى القطع بكذبه، ال اضطرارًا وال استدالاًل لهو خبر الواحد
يعني ما لم يبلغ إلى حد التواتر لهو آحاد، سواء رواه واحد أو اثنين أو ث اثة أو أربعة أو خمسة ما  ،منحصرون 

 تر.لم يبلغ حد التوا
 سم.

 المقبول والمردود:
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 : -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ ابن حجر 

ع فيها ما يفيد وفيها المقبول والمردود لتوقف اَّلستدَّلل بها على البحث عن أحوال رواتها دون األول، وقد يق"
 ."العلم النظري بالقرائن على المختار

يعني لي أخبار اآلحاد المقبول، لكونه صحيحًا  "وفيها المقبول": -رحمة هللا عليه-يكفي، يكفي، يقول الحالظ 
أو حسنًا، وليها ما يكون مردودًا لضعفه تبعًا ألسانيدها ونتيجة البحث عن رواتها، دون القسم األول وهو 

أما اآلحاد ليها المقبول وليها ليه مردود، ب  مقطوع بصدقه وصحته، تر، القسم األول كله مقبول ليس المتوا
 ليها الحسن، ليها الضعيف، على ما تقدم. ،المردود، ليها الصحيح

عندنا أمور، عندنا العلم والظن والشك ، قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار"و "ثم قال: 
الوهم، العلم والظن والشك والوهم، الذي ال يحتم  النقيض بوجه ال يحتم  النقيض ب  مقطوع بصحته وهو الذي و 

علم، إذا نزلت هذه النسبة ولو واحد تسعة وتسعين  :نسبة الصدق ليه ومطابقة الواقع مائة بالمائة، هذا يقال له



ت النسبة خمسين بالمائة صار توى الطرلان صار إذا اسل له: الظن، وهو االحتمال الراجح، لما دون هذا يقا
 يقاب  الظن الوهم، الوهم. شكًا، إذا نزل عن خمسين بالمائة

، عرلنا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري "قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن"يقول: 
العلم النظري، بالقرائن أيضًا، ليعني أن أخبار اآلحاد قد يقع  لي أخبار اآلحاد ما يفيد العلم النظري، ليها ما يفيد
أه  واستدالل، هذا أشرنا إليه سابقًا، ما يحتاج إلى نظر  :ليها ما يفيد العلم النظري، وعرلنا أن العلم النظري 

إن  لم بالقرائن؟العلم مختلفون ليما يفيده الخبر الواحد، ه  يفيد العلم مطلقًا أو يفيد الظن مطلقًا أو يفيد الع
ال ألاد الظن النووي ستيعابها؛ ألنه كثر الك ام حولها، نقول: هذه المسألة ال بد من ا ؟احتفت به قرينة ألاد العلم وا 

إيش معنى ال يفيد إال الظن؟ يعني أن خبر الواحد ال يفيد إال الظن، عزا للمحققين واألكثرين  -تعالى رحمه هللا-
مائة، تسعة وتسعين لما دون، لماذا؟ ألن الرواة مهما بلغوا من الحفظ والضبط واإلتقان أن النسبة أق  من مائة بال

ولوجود هذا االحتمال نزلت النسبة من مائة بالمائة إلى تسعة وتسعين لما ال أنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ، إ
إلمام مالك نجم السنن ك  شخص تعطيه من النسبة ما يليق به، لإذا أعطيت ا ،دون، وك  بحسبه، ك  بحسبه

تسعة وتسعين أو ثمانية وتسعين بالمائة من اإلصابة ال تستطيع أن تعطيه مائة بالمائة؛ ألنه ليس بمعصوم، 
صح إال ال؟ نعم، إذًا تعطيه غلبة ظن تسعة وتسعين ثمانية وتسعين، حص  أوهام لإلمام مالك وهو نجم السنن، 

مائة بالمائة، لإذا نزلت النسبة مائة بالمائة انتق  عن ن ينزل النسبة وغيره وغيره حص  أخطاء، هذه تجع  اإلنسا
ما يفيده هذا الخبر من العلم إلى الظن، وعرلنا أن الظن يطلق ويراد به اليقين واالعتقاد الجازم، ويطلق ويراد به 

حق شيئًا، إنما يطلق ويراد غلبة الظن، والمراد به هنا غلبة الظن ال اليقين الجازم، وال الوهم الذي ال يغني من ال
به الغلبة، لأنت حينما يبلغك خبر يقول لك شخص: جاء زيد لنسبة تصديقك بهذا الخبر تتبع ثقة هذا الرج  

إن كنت ممن يثق بهذا الرج  وهو صدوق عندك ما جربت عليه كذب تقول: الخبر صحيح؛ لالمخبر عندك، 
مائة بالمائة الحتمال أن يكون أخطأ، رأى شخص لظنه زيد وهو  ألن الناق  ثقة، وال يعني هذا أنه مطابق للواقع

ال مو بظاهر؟ إ قال لك شخص: جاء عمرو وهذا الشخص ذًا نزلت النسبة عن مائة بالمائة، ليس بزيد، ظاهر وا 
يصدق غالبًا وجربت عليه كثرة الخطأ يخطئ ه  يورثك خبره غلبة ظن؟ أو تقول: شك؟ احتمال جاء؛ ألن هذا 

ه التي يخطئ يصير منها ل أنه ما جاء احتمال من ضمن أخطائ، واحتما-إن شاء هللا-هو بكاذب  الرج  ما
رة هذا، نعم، يمكن، لمث  هذا يورث الشك، جاء عمرو أو ما جاء هللا أعلم؛ ألن هذا جربت عليه الخطأ بكث

احتمال مرجوح، وال يعني  ه عندك أكثر من صوابه خبره يكون وهمًا بمعنى أنهليورث عندك الشك، لإذا كان خطأ
ن كان كذوبًا قد  أنه هذا كذب مائة بالمائة، ال؛ ألن هذا الشخص كثير الخطأ قد يضبط، وهذا الشخص وا 
يصدق، االحتمال قائم، مثلما قلنا لي الطرف األول احتمال الخطأ وراد، وهنا احتمال الصدق ومطابقة الواقع 

ألحوال المخبرين، لمن المخبرين ما يفيد خبرهم غلبة الظن، ومنهم ما وارد، لاألخبار ال شك أنها متفاوتة تبعًا 
 وهو االحتمال المرجوح. ،يورث الشك، ومنهم ما خبره أو ما يسمى بالوهم عند أه  العلم

نعود إلى خبر الواحد خبر الواحد سواء رواه واحد أو اثنين أو ث اثة أو عدد محصور، نسب النووي إلى المحققين 
ن كان ثقة حالظًا ضابطأنه ال يفيد إال الظن، وحجة هؤالواألكثرين  ًا إال أنه غير معصوم من ء أن الراوي وا 

ذا وجد هذا االحتمال لإن النفس ال تجزم بصحة الخبر، يعني يغلب على الظن أن الخبر  الخطأ والسهو، وا 



رث المحاسبي، قال هؤالء: وحاصحيح، هناك قول ثاني لي المسألة وهو قول حسين الكرابيسي وداود الظاهري، 
وهو مروي عن اإلمام أحمد، يعني ه  هذا القول يختلف عن سابقه؟  ،ن خبر الواحد إذا صح يوجب العلمإ

يختلف، أولئك يقولون: يفيد الظن، وهؤالء يقولون: يفيد العلم، هؤالء نظروا إلى الظن من زاوية وهي أن الظن ال 
ذا كان الظن ال يفيد كيف نعم  بخبر يفيد الظن نعم الظن ال يفيد ،يغني من الحق شيئاً  ، وهذا من معانيه، وا 

 كيف نعم  بخبر ال يغني من الحق شيئًا؟ ؟وهو ال يغني من الحق شيئاً 
الواحد واجب، يجب العم  بخبر أواًل: أصحاب القول األول والثاني والثالث كلهم يتفقون على أن العم  بخبر 

ن كان ال يفيد إال الظن إال أنه يجب العم  بهول األول يقو احد، أصحاب القالو  لي جميع أبواب الدين،  لون: وا 
ي جميع أبواب الدين، يجب العم  به لي العبادات، لي المعام ات، لي األنكحة، لي الجنايات، ل ،لي العقائد

ن كان ال يفيد إال الظن، من الحق  ينعم  بحديث: ال يغنأصحاب القول الثاني يقولون: كيف  خبر الواحد وا 
الظن  ، ويجب العم  به، أولئك يقولون: يفيدنه يفيد الظن؟ إذًا خبر الواحد إذا صح يفيد العلمإونقول:  شيئاً 

 ويجب العم  به، أقول: لعله مما يحتج به لهؤالء وجوب العم  به والعم  م ازم للعلم.
"وقد يقع فيها ي أشار إليه الحالظ بقوله: القول الثالث: أنه يوجب العلم ويقطع به إذا احتفت به قرائن، هذا الذ

يوجب العلم ويقطع به إذا احتفت به قرائن، كيف؟ هذا لرع من القول األول، هو ، ما يفيد العلم النظري بالقرائن"
ألن النسبة ما بلغت مائة بالمائة، وصلت تسعين خمسة  ، وعرلنا أنه يفيد الظنلي أصله ال يفيد إال الظن

ين بالمائة، ثم جاءت هذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر لصارت لي مقاب  ما نزل من وتسعين تسعة وتسع
تسعة وتسعين أو ثمان وتسعين االحتمال واحد بالمائة، هذه نعم خبر مالك  :نسبة المائة بالمائة، أما إذا قلنا

احتفت به قرينة، ومثله غيره من ألنه  ؛القرينة تقاوم هذا الواحد بالمائة، لخبر مالك اآلن ألادنا مائة بالمائة
 الثقات، إذا احتفت بأخبارهم قرائن ألادت العلم.

من القرائن: كون الحديث مشهور بحيث تكون له طرق متباينة، سالم من ضعف الرواة والعل  كون الحديث 
م أحمد عن وذلك بأن يكون رجال إسناده األئمة كالحديث الذي يرويه اإلما ،مسلس  باألئمة الحفاظ المتقنين

الشالعي عن مالك مث  هذا إذا تتابع مث  هؤالء األئمة على روايته، ه  يكون هناك مجال الحتمال الخطأ؟ ال 
احتمال لمجال الخطأ، لماذا؟ ألنه لو أخطأ مالك ما والقه الشالعي على روايته، ولو أخطأ الشالعي ما والقه 

 وت الخبر، وال يوجد احتمال النقيض عندنا.إذًا هذه قرينة تجعلنا نجزم بثب ،أحمد على روايته
من القرائن: أن يكون الحديث مما خرجه الشيخين لي صحيحيهما لج التهما وتقدمهما لي تمييز الصحيح على 
غيرهما ولتلقي األمة بالقبول لكتابيهما، هذه قرينة كون الحديث مخرج لي الصحيحين أو لي أحدهما، 

بعد القرآن، األمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، حتى قال بعضهم: لو حلف الصحيحان كتابان هما أصح الكتب 
أحد بالط اق أن جميع ما لي الصحيحين صحيح ما حنث، نعم، إذا اتفق الشيخان على تخريج الحديث ل ا 

 وقد استثنى ،ال مجال ألحد خرج البخاري حديث كذلك مسلم حديثمجال ألحد لي الك ام ليه والطعن ليه، إذا أ
أه  العلم أحاديث يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ، حص  ليها بعض الك ام أله  العلم سواًء كانت لي متونها 
أو لي أسانيدها، المقصود أن مث  هذه األحاديث وعددها يسير ال مانع أن تخرج من كونها مفيدة للقطع مع أن 



حاديث التي لم يتكلم عليها أحد مقطوع الغالب أن اإلصابة مع البخاري ومسلم لي هذه األحاديث، لكن األ
 تخريج الشيخين قرينة على ثبوت الخبر.و بصحتها، 

إن خبر الواحد مطلقًا يفيد العلم؟ يعني ك  من  :طيب، اآلن ما الراجح من هذه األقوال؟ ه  نستطيع أن نقول
هو و أن تنزل هذه النسبة أخبرك بخبر وهو ثقة عندك تجزم بأن خبره صحيح، تبرأه من الخطأ؟ ال، إذًا ال بد 

ال ل ا، يعني خبر  الظن، لأرجح األقوال ما اختاره ابن حجر من أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة ألاد العلم وا 
العلم، وهذا القول رجحه ابن القيم، وأطال لي تقريره لي  داألالواحد لي أصله يفيد الظن لكن إذا احتفت به قرينة 

اآلمدي وابن الحاجب، المنخول، والرازي لي المحصول، و  الي ليز ح بهذا القول الغالصواعق المرسلة وممن صر 
ي شرح التحرير: "وهذا ابن حمدان والطولي، وقال المرداوي لني لي لوامع األنوار عن المولق و ونقله السفاري

ل الذي أبداه اسبب ترجيح هذا القول: أن القرينة التي احتفت بالخبر تكون لي مقاب  االحتمأظهر وأصح"، 
 نعم.أصحاب القول األول، 

 أقسام الغريب:
والثاني: الفرد النسبي، ويقل إطالق ، فاألول: الفرد المطلقَّل:  ثم الغرابة: إما أن تكون في أصل السند، أو"

 عليه. يةالفرد
لخبر ولو لي بعض انفراد الراوي برواية ا :التي تقدم تعريفها وهي "ثم الغرابة": -تعالى رحمه هللا-يقول المصنف 

يعني لي أثنائه،  "أو َّل"الطرف الذي ليه الصحابي  ،طبقات السند، إما أن تكون لي أصله، لي أص  السند
أن  -رحمه هللا-حاص  ك ام الحالظ  "فاألول: الفرد المطلق، والثاني: الفرد النسبي ويقل إطالق الفردية عليه"

 ،كانت الغرابة لي أص  سنده، يعني طرله الذي ليه الصحابيالغريب ينقسم إلى قسمين الفرد المطلق وهو ما 
 ،إال عمر -عليه الص اة والس ام-ه عن النبي ، لم يرو األعمال بالنيات على ما تقدم :ومثاله حديث

يعني يرويه عن الصحابي أكثر من  ،لي أثناء سنده، الثاني: الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة لي أثناء سنده
رد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، اآلن تفرد الصحابي ه  يضر أو ال يضر؟ ال يضر؛ ألن واحد ثم يتف

الصحابة كلهم ثقات، كلهم ثقات عدول، لكن العبرة بتفرد من دونهم، هذا هو المؤثر؛ ألن من دونهم ليهم الثقات 
حيانًا يجملون ليدخلون التفرد حتى وغير الثقات، لالفرد المطلق هو الذي تفرده لي أص  السند، وك ام أه  العلم أ

بالنسبة لمن دونهم لي حكم الجمع،  لي الصحابي، وأحيانًا يستثنون طبقة الصحابة، وأن الواحد من الصحابة
كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته "لي تقرير النسبية:  -تعالى رحمه هللا-وهنا قال الحالظ 

 -عليه الص اة والس ام-أن النبي  :مثلوا لذلك بحديث أنسلأخرج طبقة الصحابة،  هم شخص واحد"عن واحد من
 دخ  مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري.

ن  ويدخ  لي النسبي ما يقع ليه التفرد بالنسبة إلى جهة خاصة أيًا كانت تلك الجهة كأن يتفرد به ثقة عن ثقة وا 
بحيث ال يرويه غيرهم، هذا أيضًا من الفرد  تفرد به أه  بلد أو قطر أو قبيلةرواه جمع لكنهم غير ثقات، أو ي

ن رواه مجموعة من أه  ذلك البلد أو أه  القطر أو تلك القبيلة، أو يتفرد به راو   عن غيره ثقة كان أو  النسبي، وا 
ن روا  مع عن غير شعبة ه جغير ثقة، يتفرد به عن شعبة ل ان، يتفرد به غندر عن شعبة محمد بن جعفر، وا 

ن كان مرويًا من وجوه أخرى عن غيره، نعم.بأن ال  هذا تفرد نسبي  يرويه عن هذا الشيخ غيره، وا 



 الصحيح:
 ".هو الصحيح لذاته ط، متصل السند، غير معلل وَّل شاذوخبر اآلحاد بنقل عدل تام الضبأحسن هللا إليك: "
عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل وَّل شاذ هو وخبر اآلحاد بنقل ": -تعالى رحمه هللا-يقول المصنف 
 ."الصحيح لذاته

من تقسيم الخبر إلى  -رحمه هللا تعالى-هذا هو الصحيح لذاته ما توالرت ليه هذه الشروط، لما انتهى المؤلف 
 جهة ث اثة بالنسبة إلى تعدد طرقه شرع لي تقسيم أخبار اآلحاد منالمتواتر وآحاد، ثم قسم خبر اآلحاد إلى 

من حيث الثبوت وعدمه، من حيث القوة والضعف من حيث القبول والرد،  ،أخرى، وهي من حيث الثبوت وعدمه
 وهي خمسة على سبي  البسط: ،لقسمه إلى ث اثة أقسام على سبي  اإلجمال

 هذا إجمااًل، ثم الصحيح والحسن والضعيف، ثم على سبي  يح لذاته، والحسن لذاته، والضعيفأولها: الصح
  لحسن لذاته، الحسن لغيره، الضعيف.التفصي : الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، ا

 وأهرررررررر  هررررررررذا الشررررررررأن قسررررررررموا السررررررررنن
 ج

 إلرررررررررى صرررررررررحيح وضرررررررررعيف وحسرررررررررن  
 ج

  د غير معل  وال شاذ هو الصحيح لذاته.بخبر ما ينقله عدل تام الضبط متص  السن :الصحيح عرله الحالظ
 لررررررررررررررررررررراألول المتصررررررررررررررررررررر  اإلسرررررررررررررررررررررناد  

 يررررررررر مررررررررا شررررررررذوذ  عررررررررن مثلرررررررره مررررررررن غ
 ج

 بنقرررررررررررررررر  عرررررررررررررررردل ضررررررررررررررررابط الفررررررررررررررررؤاد   
 وعلررررررررررررررررررررررررررررة قادحررررررررررررررررررررررررررررة لترررررررررررررررررررررررررررروذي

 

ن شئت لق  الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والمردود  ،المقبول والصحيح والحسن وا 
 .-إن شاء هللا تعالى-يأتي ذكر ما تيسر منها  ،وهو أقسام كثيرة جداً  ،هو الضعيف بأقسامه
ما اشتم  على خمسة شروط: عدالة الرواة، تمام  اع هو الصحيح لذاته: وحاصله: أنهنو األول من هذه األ

عدالة الرواة، تمام  :إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسةند، انتفاء العلة، انتفاء الشذوذ، الضبط، اتصال الس
 الضبط، اتصال السند، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة القادحة.

والعدل من له ملكة  ،لالعدالة مصدر عدل عدالة ،سة صار الخبر صحيحًا لذاتهإذا توالرت هذه الشروط الخم
لع  المأمورات واجتناب  :الصفة الراسخة الثابتة، والتقوى  :الملكة هي، و تحمله على م ازمة التقوى والمروءة

خ اق وجمي  نها آداب نفسانية تحم  مراعاتها على التحلي بمحاسن األنهيات، والمروءة قال أه  العلم: إالم
 العادات.
والساهي، وهذا مطلوب لي حالتي التحم  واألداء، يعني إذا  ، اليقض، غير المغف  والشاكلحالظ: اوالضابط

تحم  الحديث عن غيره المطلوب أن يكون ضابطًا، لكن العدالة إنما تطلب لألداء، وال تتطلب للتحم ، بمعنى 
الربيع عق  المجة ورواها للناس وسنه خمس سنوات، وروى أن الصغير غير المكلف يصح تحمله، محمود بن 

ند ه  يوصف الصغير بأنه عدل؟ ال، ب  من شرط صحة الرواية عأحاديث،  -عليه الص اة والس ام-عن النبي 
ذا ارتفع عنه لكن ال يؤخذ عنه هذا الخبر إال إ ،تحم  الكالر، تحم  الفاسق صحيحاألداء أن يكون بالغًا مكلفًا، 

يقرأ لي الفجر بسورة الطور قب  أن  -عليه الص اة والس ام-ر بن مطعم سمع النبي الكفر والفسق، جبيالوصف 
ط، لكن وقبلها أه  العلم وخرجت لي الصحيح؛ ألنهم ال يشترطون لي حال التحم  شر  ،يسلم لأدى هذه السنة

طلب لي حال األداء، الضبط يطلب الرواة إنما ت لعدالة ؟ه  هو ثقة أو ليس بثقة إذا أراد أن يؤدي قي : قف،



روي وهو غير ثقة ثم لن يؤدي وهو ضابط، لكن قد ي تحم  لكن الذي ال يتحم  وهو ضابطاللي حال األداء و 
ال، نعم، هذا متصور، لكن ه  يتصور أن شخصًا يتحم  وهو غير ضابط ثم يؤدي وهو ضابط؟  يؤدي وهو ثقة

 لتحم  واألداء.ولذا اشترطوا لي الضبط أن يكون لي حالتي ا
مكن من استحضاره متى شاء، وضبط والضبط نوعان: ضبط صدر وهو الذي يثبت ليه لي صدره بحيث يت

من حين سمع ليه إلى أن يؤدي منه، بحيث ال يخرجه من يده  و صون الكتاب عن تطرق الخل  إليهكتاب وه
 ينقص ويحرف ويطمس، ال.يه و  يعير الكتاب إلى شخص يزيد لوال يعيره إلى أحد إال إذا كان ثقة، ال
من رواته قد تحمله ممن لوقه بطريق معتبر من طرق التحم  كالسماع  واتصال السند بأن يكون ك  راو  

 .-إن شاء هللا تعالى-والعرض والمناولة والمكاتبة وغيرها على ما سيأتي اإلشارة إليه 
ويأتي الك ام عن الحديث  ،مة منهاسبب خفي غامض يقدح لي صحة الحديث الذي لي ظاهره الس ا :والعلة
 .-إن شاء هللا تعالى-المع  
 الشاذ: 

 .-إن شاء هللا تعالى-والشاذ: هو ما خالف ليه الثقة من هو أثق منه، ويأتي الحديث عن الشاذ لي موضعه 
نما هو صحيح  وقوله: الصحيح لذاته لغيره، يخرج الصحيح ال لذاته ب  لغيره، هناك الصحيح لكنه ال لذاته، وا 

تعددت الطرق يرتقي إلى الصحيح  بأن ه، إذا وجد أكثر من حديث حسن لذاتههو الحسن لذاته إذا تعددت طرق
 لغيره.

 والحسررررررررررررررررررن المشررررررررررررررررررهور بالعدالررررررررررررررررررة
 طررررررررق أخررررررررى نحوهرررررررا مرررررررن الطررررررررق 

 ج

 والصرررررررررررررردق راويرررررررررررررره إذا أتررررررررررررررى لرررررررررررررره 
 صرررررررررححته كمرررررررررتن )لررررررررروال أن أشرررررررررق(

 ج

  لذاته ب  صحيح لغيره.المقصود أن الحسن إذا تعددت طرقه صار صحيحًا ال
 نعم.

 :أحسن هللا إليك
 ."ومن ثم قدم صحيح البخاري، ثم مسلم، ثم شرطهما، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه األوصاف"

تتفراوت رترب الحرديث  بتفااوت هاذه األوصااف" -رتب الصرحيح– "تتفاوت رتبه: -تعالى رحمه هللا-يقول الحالظ 
ند، انتفراء الشرذوذ، انتفراء العلرة، الضبط، اتصال السو صاف: العدالة، الصحيح بتفاوت هذه األوصاف، عندنا األو 

مرث ًا عنردنا  حيح، وجردت هرذه الشرروط لري خمسرة أحاديرثإذا اكتملت هرذه الشرروط حكمنرا علرى الحرديث بأنره صر
ه  يعني هذا أن ك  حديث من هذه األحاديث بمنزلة اآلخر مائة بالمائة  على األحاديث الخمسة بالصحةحكمنا 

وعلى الثاني ال برد أن يكرون  بنسبة خمسة وتسعين بالمائة صحيح إذا حكمنا على األول :؟ ه  نقولتامة طابقةم
ذا خمسة وتسعين بالمائة ألنهم كلهم ثقات عدول مرضيون؟ ال، عندك زيد وعمرو ك اهما ثقات لكن ه  معنى ه

، يعنرري أن درجررات الحررديث ه األوصاااف""تتفاااوت رتبااه بتفاااوت هااذولررذا قررال: أن الدرجررة واحرردة لرري الثقررة؟ ال، 
قال ابرن الصر اح: لحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها، الصحيح تتفاوت بالقوة بحسب تمكن ا

، لماذا؟ ألن الرواة مرا خرجروا مرن مصرنع "ها على العد الحاصرصاؤ وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إح"
ن هذه ألض  من هذه : إه  تقول ي أول دلعة من المودي  ألف سيارةت تجيك يعنعلى هيئة واحدة، يعني السيارا



، نعرم يصرنع المصرنع مرن هرذه ةخرجت لمصرنع واحرد واحردو إذا كان من ك  وجه متطابقة من حيث اللون وغيره، 
تجرد  هر  يمكرن أن !هرذه ألضر  مرن تلرك؟ لكرن كرم برين مخلوقرات هللا مرن التفراوت :القارورة مليون مث ًا هر  تقرول

ولررذا قررد  ،شخصررين متطررابقين مررن كرر  وجرره؟ ال يمكررن، ال يمكررن أن تجررد اثنررين متطررابقين مررن جرر  وجرره، ال يمكررن
يضرربط هررذا الحررديث واخترر  ضرربطه أو ينررزل ضرربطه قلرري ًا لرري ذاك الحررديث، والثرراني العكررس، للررذا تفاوتررت رتررب 

 بحيث زادت أقسامه واستعصت على العاد الحاصر.، الصحيح تفاوتًا كبيراً 
يعني الشروط مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة  "لما كانت هذه األوصاف"يقول ابن حجر لي النزهة: 

ذا كان كذلك لما يكون رواته لي " اقتضت أن يكون لها درجات بعضها لوق بعض بحسب األمور المقوية، وا 
 ."أصح مما ودنه الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان

بن عمر عن د، كالزهري عن سالم بن عبد هللا يقول: لمن المرتبة العليا ما أطلق عليه األئمة أنه أصح األساني
على سند بأنه أصح مطلقًا من يعني ومالك عن نالع عن ابن عمر، والمعتمد عند أه  العلم أال يطلق  ،أبيه

 : -تعالى رحمه هللا-يقول الحالظ العراقي غيره، 
................................... 
 إمسرررررررراكنا عررررررررن حكمنررررررررا علررررررررى سررررررررند
 خرررررررررررراض برررررررررررره قرررررررررررروم لقيرررررررررررر  مالررررررررررررك
     وجرررررررررررررررزم ابرررررررررررررررن حنبررررررررررررررر  برررررررررررررررالزهري 

 ............................والمعتمد 
 بأنرررررررررررررررررره أصررررررررررررررررررح مطلقررررررررررررررررررًا وقررررررررررررررررررد 

 عررررررررررررررن نرررررررررررررررالع بمرررررررررررررررا رواه الناسرررررررررررررررك
 عرررررررررن سرررررررررالم أي عرررررررررن أبيررررررررره البرررررررررري 

 ج

وصف هي أصح من غيرها مطلقًا، لكن المعتمد عند أه  العلم أنه ال ي أن هناك أسانيداختار بعض أه  العلم 
نها حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، و كالزهري عن سالم عن أبيه، ود"يقول: سند بأنه أصح من غيره مطلقًا، 

ة للمرتب يشملهم اسم العدالة والضبط إال أنودونها سهي  بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، لإن الجميع 
بط ما ولي التي تليها من قوة الض ،األولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها

هو أصح األسانيد عند اإلمام و  ،الزهري عن سالم عن أبيه هذا شرط الشيخينيقتضي تقديمها على الثالثة"، 
سهي  بن أبي صالح عرف بشيء حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس شرط مسلم ليكون أق  من سابقه، أحمد، 

 من سوء الحفظ وهو أق  من التي قبلها.
: سهي  بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنًا كمحمد بن ةالثالث

 إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم ما ، م مسلم ثم شرطهما""ومن ثم قدم صحيح البخاري ثقال الحالظ: 

حوى شرط البخاري ومسلم، ثم ما حوى شرط البخاري لقط، ثم ما حوى شرط مسلم لقط، ثم ما صح عند غيرهما 
 مما ليس على شرطيهما.

ذه تلمي ثم ت اه ،-تعالى رحمه هللا-وأول من صنف لي الصحيح المجرد اإلمام محمد بن إسماعي  البخاري 
وأما قول اإلمام الشالعي: "ما على ظهر األرض كتاب لي العلم بعد كتاب هللا وخريجه اإلمام مسلم بن الحجاج، 

أصح من كتاب مالك" لقد كان قب  وجود الصحيحين، قب  وجود الصحيحين ال يوجد أصح من الموطأ، ثم لما 
من الكتب، إذا إلمام مالك وعلى غيره قدما على موطأ ا -صحيح البخاري وصحيح مسلم-وجد الصحيحان 



 -عز وج -أصح الكتب بعد كتاب هللا  -أعني صحيح البخاري وصحيح مسلم–ن عرلنا هذا لالصحيحا
إجماعًا، وجمهور أه  العلم على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وأكثر لوائد إلمامة البخاري وتقدمه 

قطني: "لوال البخاري ما راح مسلم وال يذه وخريجه حتى قال الدار سلم تلملي الفن ومزيد استقصائه وتحريه، وم
امة جاء" وهذا التفصي  من حيث اإلجمال، من حيث اإلجمال صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إلم

أما من حيث ف أعلم كان المؤل ف أجود إجمااًل، ألن الغالب أنه إذا كان المؤل البخاري، هذا من حيث اإلجمال؛
اإلسناد الصحيح مداره على االتصال وعدالة الرواة وصحيح البخاري أعدل رواة وأشد اتصااًل كما قرره التفصي  ل

أه  العلم، وبيان ذلك أن الرواة الذين انفرد اإلمام البخاري باإلخراج لهم دون مسلم ممن تكلم ليه بالضعف 
مسلم مائة وستون راويًا على الضعف، وال يعني ثمانون راويًا لقط، بينما المتكلم ليه بالضعف مما تفرد به اإلمام 

هذا أنه إذا وجد راوي تكلم ليه ممن خرج له لي الصحيح، سواًء كان صحيح البخاري أو صحيح مسلم أن الك ام 
مقبول، ما يلزم، ال يلزم أن يكون الك ام مقبواًل؛ ألن رواة الصحيحين قد جازوا القنطرة كما قرر أه  العلم، لكن 

 ذي لم يجرح أص ًا ال شك أنه أولى من الراوي الذي تكلم ليه ولو بغير حق.الراوي ال
بخ اف مسلم، والذي تكلم ليهم عند البخاري  تكلم ليه لم يكثر من التخريج لهمأيضًا: الذين انفرد البخاري ممن 

ر منهم ممن تقدم لكثي بخ اف من تكلم ليه من رواة مسلم الذين لقيهم وعرلهم وخبر أحاديثهم من شيوخهغالبهم 
عصره على عصر اإلمام مسلم، وال شك أن المرء أعرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم، وأيضًا أكثر هؤالء 
الذين تكلم ليهم عند البخاري إنما يخرج اإلمام البخاري أحاديثهم لي الشواهد ال لي األصول، وبعض من تكلم 

ن كان اإلما ديث هؤالء ال يستوعب أحا -تعالى رحمه هللا-م مسلم ليه لي صحيح مسلم خرج له لي األصول، وا 
نما ينتق من أحاديثهم ما يجزم بأنهم ضبطوه وأتقنوه مما ول   الذين وقع الك ام ليهم وا عليه، هذا من حيث قُ وا 

 لرواة. عدالة ا
لي مقدمة  كان مذهبه ب  نق  عليه اإلجماع -تعالى رحمه هللا-أما ما يتعلق باتصال اإلسناد لإن اإلمام مسلم 

ن ومن روى عنه بالعنعنة  وأمكن اجتماعهما، صحيحه أن اإلسناد المعنعن له حكم االتصال إذا تعاصر المعنع 
والبخاري ال يحمله على االتصال حتى يثبت االجتماع ولو مرة، وهذا هو المعروف عند أه  العلم، وهذا الذي 

ى يثبت اللقاء، هذا الذي تتابع عليه أه  العلم، وبعض حت ال يحكم باالتصال بمجرد المعاصرةقرروه أن البخاري 
 المعاصرين كتب لي المسألة وذهب إلى أن مذهب البخاري هو مذهب مسلم وال خ اف بينهما.

وعلى ك  حال اإلمام مسلم رد على من يرى اشتراط اللقاء، وشدد عليه ووصفه باالبتداع، ووصف القول بأنه 
إن المراد علي بن  :أن يصف مسلم اإلمام البخاري بهذا القول، حتى لو قي مخترع، ويقول القائ : ال يمكن 

ومسلم يعرف مذهب شيخه، ال يمكن أن يصف البخاري بهذا القول  : إن البخاري يرى هذا القولالمديني وقلنا
نع مسلم إذًا كيف يشأي البخاري ال بد من ثبوت اللقاء، الشديد، والعلماء قاطبة تتابعوا على هذا، على أن ر 

ويشدد على من يرى ثبوت اللقاء، ويصف القول بأنه قول مخترع مبتدع، وأنه وجد أحاديث بالعنعنة ال تروى إال 
خرجة عند مسلم لكن هذه األحاديث موى عنه، وضرب لذلك أمثلة بأحاديث، معنعنة ولم يثبت لقاء الراوي لمن ر 

مسلم خرج  ولم يثبت لقاء الراوي لمن روى عنه مع أن ،ةمسلم يقرر أنها لم ترو إال معنعنبالتصريح بالتحديث، 
 هذا من جهة. هذه األحاديث بالتصريح



المبتدع الذي يقول بهذا القول المبتدع المخترع ال يعني أنه يرد على على ثاني: كون اإلمام مسلم يشنع مر الاأل
مام البخاري واحتياطه، وكون البخاري، نعم نقول: هذا من شدة تحري البخاري واحتياطه، من شدة تحري اإل

بعض المبتدعة يستفيد من قول البخاري لي تأييد بدعته ال يعني أننا نرد على اإلمام البخاري الذي تحرى 
 واحتاط للسنة.

لما رد على أبي موسى حديث االستئذان حتى يشهد له غيره احتياطًا وشدة  -رضي هللا عنه-عمر بن الخطاب 
-ثم يعتمد المعتزلة على هذا الخبر على شدة تحري عمر  ،-عليه الص اة والس ام- تحري لما ينسب إلى النبي

ذا أردنا أن نرد على المعتزلة ه  نرد على  -رضي هللا عنه وشدة احتياطه، يعتمد المعتزلة لي رد خبر الواحد، وا 
رضي هللا -لى عمر عمر؟ نعم، حينما يرد أه  السنة على المعتزلة الذين يردون خبر الواحد ه  هم يردون ع

ال ال؟-عنه رد خبر االستئذان على أبي موسى حتى  -رضي هللا عنه-عمر  ؟ ال، أظن هذا ظاهر، ظاهر وا 
ر عن الدين، أميمسئول ول ئيشهد له غيره، لاإلنسان إذا أوجس خيفة وأراد أن يحتاط لنفسه ولدينه وهذا مس

االحتياط للدين وأهله، لكونه يرد خبر االستئذان على أبي  االحتياط للدين وأهله، المؤمنين، هذه وظيفة ولي األمر
يرد خبر الواحد، كونه يحتاط ألمر من األمور  -رضي هللا عنه-موسى حتى يشهد له غيره ال يعني أن عمر 

لبخاري حينما ويستغ  هذا االحتياط ألمور أخرى ال يعني أنه يقول بهذا القول المخترع المبتدع، يعني اإلمام ا
صحح ال يصحح غير ما اشتم  عليه الشرط، هذا ال يعني أنه  للسنة ويطلب لصحيحه الشرط القوي  يحتاط

غاية القوة، خرج أحاديث لي شرطه لي الصحيح، شرطه لي الصحيح لي أحاديث ليما نقله الترمذي وغيره دون 
لكون أقوى،  علم وهي ليست على شرطه لي الصحيح؛ ألن شرطه لي الصحيحاألدب المفرد صححها أه  ال

يعني بلغة -يرد على من يجير نعم  على من يقول بهذا القول المخترع يرد -رحمة هللا عليه-اإلمام مسلم 
يجير قول اإلمام البخاري تأييدًا لمذهبه وبدعته، يعني حينما يحص  ك ام ليه إجمال إلمام من أئمة  -العصر

المعنى الذي يريده لغرض ما، لإذا رددنا على هذا المسلمين ويحتم  أكثر من معنى ليأتي شخص ليحمله على 
ريده لإننا ال نرد على اإلمام ب  نحمله ونرده إلى نصوصه حم  قول اإلمام على الغرض الذي ي الشخص الذي

 الواضحة المبينة المفسرة ونترك مث  هذا المجم .
 كتب لي الخ اف بين اإلمامينعلى ك  حال المسألة تحتاج إلى بسط طوي ، وألف لي هذا من قب  المتقدمين 

)السنن األبين  :البن رشيد الفهري، وهو من أئمة هذا الشأن كتاب اسمه البخاري ومسلم لي السند المعنعن
س ينبغي أن يطلع عليه طالب والمورد األمعن لي المحاكمة بين اإلمامين لي السند المعنعن( هذا كتاب نفي

لح الحديث ينسب هذا القول لإلمام البخاري، وال يعني هذا أن وأه  العلم لي ك  من كتب لي مصطالعلم، 
اإلمام البخاري ال يصحح الحديث إال باللقاء، نعم هو ال يدخله لي صحيحه إال بثبوت اللقاء، وشرطه لي 

ه  من شرط صحة الحديث أن يصلي  خ  حديث حتى يصلي ركعتينالصحيح شرط عظيم، يعني كونه ال يد
إن صحح األحاديث ولو بدون ص اة  ..من شدة تحريه واحتياطه، وال يعني هذا أنه ركعتين استخارة؟ هذا

ركعتين، وصحح أحاديث ليما نقله أه  العلم خارج الصحيح وهي أق  من شرطه لي صحيحه، جامع الترمذي 
 وعلله مملوءة بهذا النوع، النقول عن اإلمام البخاري.



ل المعلم عن من لم يسمه من المغاربة وسماه الحالظ ابن لي إكما -تعالى رحمه هللا-حكى القاضي عياض 
ضلوا صحيح مسلم على صحيح حجر لي نكته على ابن الص اح القاسم التجيبي، وهو موجود لي لهرسته أنهم ل

بعض المغاربة لضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، وهذا القول مفهوم من ك ام أبي علي البخاري، 
وعل  ابن حزم تفضي  مسلم على البخاري بأنه ليس ليه بعد الخطبة إال الحديث  ،ري الحسين بن علي النيسابو 

 السرد.
سردًا ما لي  -عليه الص اة والس ام-صحيح مسلم ليه مقدمة الكتاب، ثم بعد ذلكم األحاديث المرلوعة إلى النبي 
ا أربعة عشر حديثًا كلها موصولة لي وال تراجم وال عناوين، ليه آثار موقولة قليلة جدًا، وليه معلقات يسيرة عدته

الصحيح نفسه على ما سيأتي بيانه لي بحث المعلق إال حديث واحد موصول لي البخاري، إذًا المعلقات لي 
صحيح مسلم ال تبحث، الموقولات أحيانًا مسلم له لفتات كما لي أحاديث مواقيت الص اة وهو يسوق األحاديث 

يحيى بن أبي كثير: "ال يستطاع العلم براحة الجسم" أدخ  هذا الخبر الموقوف قال  -رحمة هللا عليه-بأسانيدها 
ب  المقطوع على يحيى بن أبي كثير بين أحاديث المواقيت، وهذا نادر عنده، لكن إيش مناسبة هذا الك ام 

م، لو العلم ألحاديث المواقيت؟ "ال يستطاع العلم براحة الجسم" هذا الك ام صحيح ال يستطاع العلم براحة الجس
وال شك  ،ينال بالنوم والسواليف باالستراحات كان ك  الناس علماء، صحيح؛ ألن هذا العلم مما حفت به الجنة

ب، ل ا يستطاع العلم براحة تقرأ وتحفظ، هذا صع حان  ظهركأنه مكروه ثقي  على النفس، الناس يسولفون وأنت 
 -رحمة هللا عليه-يت؟ أحاديث المواقيت التي ساقها اإلمام مسلم إذًا ما ع اقة هذا الك ام بأحاديث المواقالجسم، 
يريد أن يبين لطالب العلم أن مث  هذا اإلتقان وهذا الضبط ال يمكن  حسن السياق لي المتون واألسانيد وأعجبه

ن أشك  على  ،ليلفت نظر القارئ إلى مث  هذه الدقائق ،أن ينال مع الراحة، ال بد له من تعب ومعاناة كثير وا 
 من الشراح وجود هذا الك ام بين أحاديث المواقيت.

بين أن لي صحيح مسلم أشياء يسيرة من الموقولات، أما صحيح البخاري لكثير جدًا ليه األخبار أقول: هذا أل
وليه المعلقات الكثيرة، ليه أكثر من ألف وث اثمائة حديث معلق، لكن هذه األحاديث جلها موصول،  ،لموقولةا

هذه ليست موصولة تولى وصلها الحالظ ابن حجر  الصحيح نفسه عدا مائة وستين حديثصولة لي كلها مو 
  .وغيره ممن شرح الكتاب، وألرد لها ابن حجر كتابًا أسماه )تغليق التعليق(

نه ليس ليه بعد الخطبة إال الحديث السرد، لإن هذا عند المغاربة كما قال ابن حزم: إ مسلم ن سبب تفضي إذا كا
لم يتجه  حيح البخاري المعلقات والموقولاتمن ص يير راجع إلى األصحية، ب  راجع إلى التجريد، لإذا استثنيغ

 ما قاله ابن حزم.
 :وأما المنقول عن أبي علي النيسابوري ولفظه: "ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم" قالوا عن هذا

هذا ينفي أن يوجد كتاب أصح من صحيح مسلم وكونه ينفي ب  بأنه ال يقتضي ترجيح مسلم على البخاري، 
ال يوجد أعلم من  :وجود األصح ال ينفي وجود المساوي، ولذا ال يحسن أن ينسب إليه الجزم باألصحية، إذا قلت

لكنك لي الوقت نفسه ال تنفي وجود المساوي  مساوي له؟ أنت تنفي وجود األعلم زيد، ه  معنى هذا أنه ال يوجد
وهو  ،العلم، وعلى هذا ال يحسن أن ينسب إليه الجزم باألصحية، وهذا يتأيد بحكاية قول ثالث لي المسألةله لي 

أن الصحيحين لي مرتبة واحدة من حيث األصحية، هما سواء، لكن جماهير أه  العلم والذي يشهد له الواقع أن 



شهد له، ال شك أن اإلمام البخاري صحيح البخاري أشد، أقوى لي الصحة، أقوى وهو الذي يؤيده الواقع وي
ن صحيح البخاري أصح أن لي مسلم أحاديث غير صحيحة، ال، هناك الصحيح : إيتحرى، وال يعني أننا إذا قلنا

يسوق الحديث لي موضع واحد بطرقه وأسانيده، ليجع   -رحمه هللا تعالى- وهناك األصح، على أن مسلماً 
 انيد المذكورة يرتفع وينجبر الك ام ليه بما ذكر معه.الحديث الذي تكلم ليه من بين هذه األس

 أول مرررررررررررن صرررررررررررنف لررررررررررري الصرررررررررررحيح  
 ومسررررررررلم بعررررررررد وبعررررررررض الغرررررررررب مررررررررع

 ج

 محمرررررررررررررررررررررررد وخرررررررررررررررررررررررص برررررررررررررررررررررررالترجيح   
 أبرررررررررري علرررررررررري لضرررررررررررلوا ذا لررررررررررو نفرررررررررررع

 ج

وال تعني أن ك  حديث لي صحيح البخاري أصح من ك  حديث لي صحيح مسلم، ب   ،وهذه المفاضلة إجمالية 
لمحكوم عليها بأنها أصح لي صحيح البخاري أكثر من األحاديث األصح لي صحيح مسلم، األحاديث ا إجماالً 

ما  :يعني ما خرجه الشيخان، الثاني نا أن الدرجة األولى المتفق عليهثم يلي ما خرجه مسلم لي صحيحه عرل
، شرط الشيخين معاً به ما حوى شرطهما،  تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم يلي ما خرجه مسلم متفرداً 

يقول:  وأحياناً  ،صحيح على شرطهما ما نسمع الحاكم يقول: صحيح على شرطهما، يعني عند غيرهم، وكثيراً 
يقول: صحيح لقط من غير أن  يقول: صحيح على شرط مسلم، وأحياناً  صحيح على شرط البخاري، وأحياناً 

ي المراد بشرط الشيخين اختلف العلماء ل يخين؟يضيفه إلى شرطهما أو شرط واحد منهما لما المراد بشرط الش
 على أقوال: 

جمع من أه  العلم يرون أن المراد بشرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح، يعني إذا وجدنا هذا الحديث عند 
مخرج بإسناد خرج له البخاري ومسلم بالصورة المجتمعة نقول: صحيح على شرطهما، نعم، نقول:  أبي داود مث اً 

وجدنا حديث عند أبي داود أو عند غيره من أصحاب السنن مخرج بسند خرج ليه  ،ح على شرطهماصحي
البخاري أحاديث لي الصورة المجتمعة ولم يخرج لهم أو لبعضهم مسلم نقول: صحيح على شرط البخاري، إذا 

ما ننظر أن هذا الراوي  وجدنا الحديث خرج برواة أخرج لهم البخاري بالصورة المجتمعة ال يعني أننا نلفق مجرد
مرموز له برمز البخاري ومسلم، نقول: شرط البخاري ومسلم ولو روى عن شخص ما روى عنه لي الصحيحين 
أو أحدهم، لماذا؟ ألن بعض الرواة قد يوثق توثيق نسبي لي روايته عن بعض الشيوخ، ويضعف لي روايته عن 

ه ثقة، يعني إذا كان شخص م ازم لشيخ لروى عنه تكون ولو كان الشيخ الثاني الذي ضعفت روايته عن ،آخرين
روايته مع طول الم ازمة أقوى من رواية غيره، لهذا الشخص الذي الزم هذا الشيخ لو روى عن شيخ آخر ما 

ن كان الشيخان لي رتبة  هالزمه تلك الم ازمة المطلوبة تكون روايته أق  من روايته عن شيخ الذي الزمه، وا 
ل ا بد من أن يكون الحديث على شرطهما من اجتماع الصورة واكتمالها، ل ان عن ل ان عن  ،يقواحدة من التوث

 ل ان بهذا خرج لي الصحيح.
يقول  ،بهذا أقول: قال ابن الص اح والنووي وابن دقيق العيد والذهبي والحالظ ابن حجر وجمع من أه  العلم

لرواته لإنه يقول: صحيح  عنده الحديث قد أخرجا معاً  لإذا كان ،ويقويه تصرف الحاكم لي مستدركه"السخاوي: 
ن كان الحديث عنده قد أخرج لرواته البخاري لقط قال: صحيح على شر "على شرط الشيخين ط ، يعني وا 

ن كان عند مسلم لقط ذا كان بعض رواته لم يخرج على شرط مسلم قال: صحيح البخاري، وا   :له قال اوهكذا، وا 
 على شرطهما وال على شرط واحد منهما. :يضيفه إلى أحد الشيخين، ل ا يقولاإلسناد لحسب وال  حصحي



من طريق أبي عثمان وقال بعده: صحيح اإلسناد،  ومن أصرح ما يستدل به من ك ام الحاكم أنه خرج حديثاً 
هذا يقوي القول بأن المراد بشرط : إنه على شرطهما، ولو كان النهدي لقلت ،وأبو عثمان ليس هو النهدي

ال ما هو بواضح؟  وأنا"الحاكم نفسه لي مقدمة المستدرك يقول:  نعم، طيب الشيخين رواة الصحيحين، واضح وا 
احتج بمثلهم، إيش يعني مثلهم؟ يعني ما  "الشيخان مبمثله احتج ،ثقات رواتها أحاديث إخراج على هللا أستعين

أنفسهم، هذا يخالف الك ام الذي قررناه؟ احتج بهم أنفسهم، احتج بمثلهم الشيخان، ولم يحتج الشيخان بهم 
يخالف؛ ألن مث  الشيء ليس هو الشيء نفسه، إذا قلت: هذا الكتاب مث  هذا الكتاب يعني أن هذا الكتاب هو 

ال ال؟ ابن حجر يقرر أن هذا ال يؤثر على ما قرروه، لماذا؟ يقول:  المثلية تستعم  "ذلك الكتاب؟ ال، واضح وا 
لتستعم  لي حقيقتها إذا أخرج لرواة غير رجال  -تستعم  لي حقيقتها ولي مجازها-ا لي حقيقتها ولي مجازه

يعني مث  رجال الصحيحين وهم غيرهم، وتستعم  لي مجازها إذا خرج لرواة أخرج لهم الشيخان  "،الصحيحين
لي حقيقته ومجازه بأنفسهم وأعيانهم، واستعمال اللفظ لي معنييه عند الشالعية سائغ، استعم  اللفظ لي آن واحد 

لي مث   لي مث  هذا الثوب الذي معك، اشتر   ويمنعه األكثر، ويستدل الحالظ بقصة شخص قال آلخر: اشتر  
للما جاء إلى  ، اشترى الثوب،لذهب الوكي  إلى صاحب الثوب نفسه واشترى الثوب، نعم، هذا الثوب الذي معك

لي مث  هذا الثوب، لتخاصما عند شريح القاضي،  ك: اشتر  لي الثوب، قلت ل اشتر   :الموك  قال: أنا ما قلت لك
 شيء أشبه بالشيء من الشيء ال شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه، لألزم الموك  بأخذ الثوب وقال له: ال

ه  هناك لائدة؟  ؟يعني ه  هناك هدف للحاكم حينما يعدل عن رواة الصحيحين إلى أمثالهم ونظرائهمنفسه، 
كم؟ يقول: وهللا هذه اشتراها ل ان بعشرين  :تقول تعجبك مع شخصترى سيارة  لمالائدة، يعني نعم، ليس هناك 

مث  هذه السيارة بعشرين ألف، سيارة  رصةموك  لك إن وجدت لي مث  هذه، هذه لأنا ألف، تقول له: تراني 
قول: أنا ال أريد السيارة ه  لك أن ت السيارة قال: أعطه إياه بالعشرين،جيدة والسعر مناسب، لذهب إلى صاحب 

أنت ما حددت سيارة بعينها تريدها، إنما أعجبتك هذه السيارة وال شيء أشبه بها منها، لعلى  ؟نفسها أنا أريد مثلها
وخرج لي كتابه لرواة رأى من وجهة نظره أنهم مث  رواة  ،هذا يكون استعمال الحاكم للمثلية هنا للرواة أنفسهم

ن معروف تساهله، ذهب الحاكم أبو  -رحمه هللا تعالى-كان بينهم مفاوز؛ ألن الحاكم  الصحيحين لي القوة، وا 
صحابي زال عنه اسم الجهالة  -صلى هللا عليه وسلم- عبد هللا إلى أن شرطهما أن يروي الحديث عن رسول هللا

ويان ثقتان ثم يرويه وله را ،بأن يروي عنه تابعيان عدالن، ثم يروي عن التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة
 مشهوراً  ثم يكون شيخه البخاري أو مسلم حالظاً  ،عنه من أتباع التابعين حالظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة

 جد، إذاً واحد؟ و  ، ه  هذا الك ام صحيح؟ أال يوجد وحدان لي الصحيحين مما ليس إال راو  "بالعدالة لي روايته
شرط للصحيح، لما تكلم على  لي اشتراط التعدد لي الرواية وأنهالذي رد عليه ك ام الحاكم هنا غير دقيق، وهذا 

 العزيز قال:
 ولررررررررررريس شررررررررررررطًا للصرررررررررررحيح لررررررررررراعلم  

 

 وقيرررررررر : شرررررررررط وهررررررررو قررررررررول الحرررررررراكم   
 جججج

هذا هو، وعلى هذا لقوله ضعيف هنا، واعترض على هذا القول بما لي الصحيحين من الغرائب بالنسبة 
شرط البخاري ومسلم أن يخرج "قال ابن طاهر لي شروط األئمة: نسبة للرواة، ديث، ومن الوحدان باللألحا

الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة 



خرجا لبعض من مس بضرب من التجريح، نقلته إلى الصحابي المشهور واعترض على هذا القول بأنهما قد 
وقال كلم ليه، إذًا هم غير متفق عليه، لعلى هذا لم يتفق على هؤالء الرواة، بعض الرواة لي الصحيحين قد ت

شرط البخاري أن يخرج ما اتص  إسناده بالثقات المتقنين الم ازمين لمن أخذوا عنهم م ازمة طويلة، "الحازمي: 
ه بالثقات المتقنين الم ازمين لمن أخذوا عنهم أن يخرج ما اتص  إسناد -هذا شرط البخاري - وقد يخرج أحياناً 
 ، خ اصة ما يقوله الحازمي أن للرواة مع شيوخهم أحوال، أو يمكن أن يقسم الرواة إلى طبقات:"م ازمة طويلة

 الطبقة األولى: من اتصفوا بالضبط واإلتقان مع م ازمة الشيوخ، هذه الطبقة األولى.
 الضبط والحفظ واإلتقان، وخفة م ازمتهم للشيوخ. الطبقة الثانية: من شاركوا األولى لي

 الطبقة الثالثة: من الزموا الشيوخ مع خفة لي الضبط والحفظ واإلتقان ال يص  إلى حد القدح.
تقانهم. قة الرابعة: من ضعف ليهم األمران،الطب  خفة م ازمتهم للشيوخ مع خفة ضبطهم وحفظهم وا 

 والمجهولين.نفر من الضعفاء يقول: الطبقة الخامسة: 
الحفظ والضبط واإلتقان مع م ازمة الشيوخ، وقد  :لالطبقة األولى هم شرط البخاري الذين اتصفوا باألمرين معاً 

 لكن خفة م ازمتهم للشيوخ. ،ينزل لينتقي من أحاديث الطبقة الثانية الذين هم ما زالوا لي الحفظ والضبط واإلتقان
مع كونهم خف  وقد ينزل إلى الثالثة من الزموا الشيوخ ،ولى والثانيةاإلمام مسلم يستوعب أحاديث الطبقة األ

تقانهم ضبطهم  ينزل إلى الطبقة الثالثة التي هي شرط أبي داود والنسائي، وقد ينزل أبو داود ، يسيراً  شيئاً وا 
 يعرج عليها وأما الطبقة الخامسة ل اأبي عيسى الترمذي وابن ماجه،  والنسائي إلى الطبقة الرابعة التي هي شرط

إذا تصورنا هذه الطبقات الخمس للرواة عرلنا ترتيب الكتب وشدة ه، وابن ماج إال أبو عيسى الترمذي أحياناً 
وعلى ك  حال األصح من هذه ه الحازمي لي شروط األئمة الخمسة، تحري أصحابها، هذا خ اصة ما قال

  ما.أن المراد بشرط الشيخين رواته وهو ،األقوال هو القول األول
 وأرلرررررررررررررررررررررع الصرررررررررررررررررررررحيح مرويهمرررررررررررررررررررررا
 شرررررررررررطهما حرررررررررروى لشرررررررررررط الجعفرررررررررري

 

 ثررررررررررررررررررم البخرررررررررررررررررراري لمسررررررررررررررررررلم لمررررررررررررررررررا 
 يكفرررررررررررررررري غيررررررررررررررررر   لمسررررررررررررررررلم لشرررررررررررررررررطُ 

 

وعلى هذا تخرج لنا سبعة أقسام: ما اتفق الشيخان على إخراجه، ما انفرد البخاري بتخريجه، ما انفرد مسلم 
ن على شرط مسلم، قسم سابع: ما صح ، ما كان على شرط البخاري، ما كابإخراجه، ما كان على شرطهما معاً 

وعلى هذا على طالب العلم أن يعتني بما اتفق عليه الشيخان؛ ألنه ند غيرهما مما هو ليس على شرطهما، ع
زاد المسلم ليما اتفق عليه ) :أصح الصحيح، ما اتفق عليه الشيخان أصح الصحيح، وألفت ليه الكتب، منها

أجود منه لي  ،قطة مطبوع مع شرحه لي خمسة أجزاء، لكن ترتيبه غثهذا كتاب ألحد الشنا (البخاري ومسلم
لمحمد لؤاد عبد الباقي اعتمد ليه ترتيب مسلم، ومسلم مبدع  والمرجان ليما اتفق عليه الشيخان(اللؤلؤ )الترتيب 

من و  ،لي الترتيب، ولو اعتنى اإلنسان بنفسه وتوص  إلى المتفق عليه بجهده كان ألض  من أن يقلد أحداً 
ليه الخاء  زمتيسر، تحفة األشراف إذا وجدت الر تفق عليه، اآلن ك  شيء ملسهولة أن يطلع اإلنسان على ما اا

والميم لهو متفق عليه، بهذه الطريقة تجمع ما اتفق عليه الشيخان، وتعتني به وتجعله ديدنك، ثم تعتني بما تفرد 
، لتأخذ ما زاد عند البخاري، ثم تأخذ ما زاد عند مسلم، به البخاري؛ ألنه هو الدرجة الثانية بعد المتفق عليه

ولي ضوء هذا تدرك ما اتفق  هذا جيد، هذا جيد ملة، ثم أخذ زوائد مسلمبعضهم يقول: أختصر لأخذ البخاري ج



والعمر ال يتسع لحفظ الجميع ومطالعة الجميع دلعة واحدة، لإذا اعتنى  ات المسألةعليه الشيخان، لكن أولوي
متفق عليه؛  : هذا حديثصار مباشرة يسمع حديث يقول -إن أمكن-لي المتفق عليه وتصوره وحفظه  اإلنسان

مجرد ما يسمع حديث من  -عمدة األحكام-الذي يحفظ العمدة ج هذه األحاديث بنفسه وتعب عليها، ألنه استخر 
ن أخ  أحاديث العمدة يقول: هذا لي الصحيحين؛ ألن من شرط صاحب العمدة أن يكون مما ات فق عليه، وا 

، لكن هذا نالع لطالب العلم زاد له لي المستقب ، ثم بعد هذا يأخذ ما زاد على ما اتفق عليه، ما بشرطه أحياناً 
زوائد ثم زوائد الترمذي، ثم  ،انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم، ثم يأخذ زوائد أبي داود على الصحيحين

خذ زوائد الموطأ والمسند وهكذا ويضيف، ولتكن عنايته ومطالعته ومدارسته ، ثم يأالنسائي، ثم زوائد ابن ماجه
له الحفظ قد ال يتسنى ويراجع الشروح على الكتب األصلية، للكتب األصلية بأسانيدها يقرأ ويحل  ويعتني ويشرح 

 وهللا المستعان. ،الطريقة التي ذكرناها هذالكتب األصلية بأسانيدها به
 .......:طالب
، إذا اتحد الصحابي والمعنى واحد لهو متفق عليه، إذا اتحد الصحابي والمعنى واحد لهو ليس مقصوداً اللفظ 

 متفق عليه، ولو اختلف المتن.
 .......:طالب
 .نعم لي النوع الذي يجمع للحفظ :أقول

 طالب: المتابعات والشواهد.
تلقته األمة بالقبول، وليس ليها الضعيف  المتابعات والشواهد هي داخلة لي كتاب :المتابعات والشواهد، أقول

نعم، قد يوجد ليها ما ينزل عن شرطه، نعم ألنه لم يعتمد عليه، قد يوجد ليها من تكلم ليه بك ام خفيف؛ ألن 
البخاري أو مسلم لم يعتمد على هذا اإلسناد، اعتمد على غيره، ويأتي ذكر المتابعات والشواهد وأنه يتسامح ليها 

 .قريب -إن شاء هللا-ويتجاوز لي األصول، يأتي هذا ما ال يتسامح 
 .......:طالب

 ،هذه مسألة مهمة واإلخوان الذين يوجهون الط اب إلى الحفظ ويعتنون به كانوا لي أول األمر يعتنون بلفظ مسلم
الرواة  ويأخذون زوائد البخاري، حص  لي هذا مناقشات طويلة، وحجتهم لي ذلك أن مسلم يعتني باأللفاظ، بألفاظ

واللفظ  ول ان ا يدل على دقة تحريه، حدثنا ل انال يترتب عليه لائدة، وهذ وينبه على االخت اف، ولو كان يسيراً 
ني بهذه األمور بدقة، ويبين لروق الروايات تحدثنا، يع :أخبرنا، وقال اآلخر :قال ل ان لف ان، حدثنا ل ان ول ان

، البخاري ما يعتني بهذا، قد يروي الحديث عن مجموعة بهذا أبداً باستيعاب لهذه الفروق، البخاري ما يعتني 
اثنين ث اثة ومع ذلكم ال يبين صاحب اللفظ، لكن ظهر باالستقراء من صنيعه أن اللفظ يكون لألخير، اللفظ 

ويكون ترجيح مسلم لي الحفظ على البخاري له وجه  ؟يكون لألخير، ه  هذا يرجح لفظ مسلم على لفظ البخاري 
ال ما له وجه؟ أقول: ال وجه له، لماذا؟أو  اإلمام مسلم حينما يبين ألفاظ هؤالء الرواة الذين أخرج  ال؟ له وجه وا 

الحديث من طريقهم نعم، وقد جوزنا لهؤالء الرواة أن يرووا بالمعنى، ه  معنى هذا أننا نجزم الذي لي صحيح 
لي اإلمام مسلم يتحرى  ،بدقة ب إليه من الرواة؟ هو لفظ من نس-عليه الص اة والس ام-مسلم هو لفظ النبي 

بالمعنى؛ ألن  -عليه الص اة والس ام-اإلمام البخاري ينق  عن رواة وكلهم ثقات ما رووه عن النبي هذا، 



ال ألبي  بن سعيد من شيوخ مسلم جماهير أه  العلم يجوزون الرواية بالمعنى، لنحن نجزم أن هذا اللفظ لقتيبة
بينما  ؟لكن ه  نجزم أن قتيبة بن سعيد روى لنا اللفظ النبوي وهو من يجوز الرواية بالمعنى بكر بن أبي شيبة،
حدثنا عبد هللا بن يوسف ومحمد بن س ام نعم وما بين لفظ أحدهما، ما نجزم أن هذا لفظ  :لو وجد لي البخاري 

 -عليه الص اة والس ام-ي هذا أو ذاك، لكن نجزم أن هذين وهما من الثقات رووا لنا هذا الحديث عن النب
بالمعنى، وقد يكون رووه باللفظ، لمسلم حين يبين لنا أن هذا اللفظ عن هذا الراوي بدقة، أو عن هذا الراوي بدقة 
-لن يخرج عن كون الرواية بالمعنى جائزة، لهذا اللفظ المسوق لهذا الرواي، لكن ه  هذا اللفظ هو لفظ النبي 

 هللا أعلم.نعم،  ؟-عليه الص اة والس ام
 كيف؟
 .......:طالب

يقول: واللفظ لف ان، لفظ الخبر  -من الرواة-الحديث عن مجموعة من رواته  لك: مسلم لما يروي  لو قأال، أنا 
نعم وأبو بكر بن أبي شيبة  الثاني حدثنا قتيبة بن سعيدالذي ساقه لف ان، أي هو رجح هذا اللفظ على اللفظ 

وك  من  ،قطعاً  بكر بن أبي شيبة وقتيبة؟ المعنى ما الذي ألبي يحيى، إذاً ويحيى بن يحيى ث اثة، واللفظ ل
ه باللفظ عن وا الث اثة روى الحديث بالمعنى، ال يلزم أن يكون رووه باللفظ، ما الذي يدرينا أن قتيبة أو يحيى ر 

يقول: اللفظ لف ان، ه   وال بينما البخاري يروي عن هؤالء الث اثة أو اثنين مث اً  ؟-عليه الص اة والس ام-النبي 
، ما لي ؟ ما يختلف ترى -عليه الص اة والس ام-يختلف صنيع هذا عن صنيع هذا بالنسبة لما ينسب إلى النبي 

ن كان باالستقراء ظهر أن اللفظ الذي يس ،كبير اخت اف وليس لألول، يعني  وقه البخاري للثاني منهما، لألخيروا 
ويهمله البخاري وعرف من طريقته وقاعدته المطردة أنه لألخير منهما ال مسلم حينما يعتني ببيان صاحب اللفظ 

 عليه -وال أن ذاك لفظ النبي  ،-عليه الص اة والس ام-يعني أن هذا لفظ النبي 
ال لماذا لو قال: حدثنا قتيبة بن-الص اة والس ام سعيد  ؛ ألن جماهير أه  العلم يجوزون الرواية بالمعنى، وا 

ثم جاء لنا  واللفظ لف ان مث ًا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وآخر من شيوخه للفظ، نعم لقتيبةويحيى بن يحيى وا
 ،شيبة بلفظ مخالف عن لفظ األول، كون هذا لفظ أبي بكر بن أبي شيبة صرح به أنه لفظ أبي بكر بن أبي

 النبي أو ذاك؟ هللا أعلم. واألول لفظ قتيبة بن سعيد ونقارن بينهما المعنى واحد، لكن ه  نجزم أن هذا لفظ
، جماهير أه  العلم على تجويز الرواية بالمعنى -عليه الص اة والس ام-ال نشك لي أن هذا المعنى قاله النبي 

 . -إن شاء هللا تعالى-على ما سيأتي 
لعلى هذا ينبغي أن يعتني طالب العلم بصحيح البخاري، ويصرف ج  همه وأكثر وقته لصحيح البخاري، يعني 

هذا األمر ما يختلف ليه أحد، ثم يأخذ زوائد مسلم من مسلم على البخاري، ثم يأخذ  -عز وج -بعد كتاب هللا 
سنين إال وهو له عشر زوائد أبي داود وهكذا، وبالتدريج لو يحرر ك  يوم حديث أو حديثين أو ث اثة ما يأخذ 

مجلد؟ مستحي  تحفظ هذه، والتسويف وطول منهي الستة، منهي الستة، لكن اإلشكال أننا نتعاظم، كم عشرين 
خلي بيننا ارتبطنا بدنا ما نروح وال   اآلن إجازة الناس رايحين جاييناألم  ك  هذا يعوق عن التحصي ، وهللا

، ثم إذا ألطر قال: -إن شاء هللا-رمضان خليه إذا ألطرنا لاآلن ننتبه  اسةالدراسة، إذا جاءت الدر  إلى بدايةنجي 
ذا تفرغنا بدأ الحج خ اص ما صار عندنا شيء، بعد الحج ال وهللاالحين جاء ال جاءت االختبارات خلينا  حج، وا 



، إذا هممت بأمر خير لاعج ، ..العمر يضيع بهذه الطريقة، لكن من ،العمر يفوت هكذا ..،وهذا باإلجازة
أ ، على أسو اس حفظة لي اليوم، خليك أسوأ النأو آي ديث لي اليومخ اص قررت ابدأ اليوم، لو تحفظ ح

، غداً  ،حفظ آية، عشرين سنة وتحفظ القرآن كام ، لكن تقول: اليوماالحتماالت أنك أسوأ الناس حفظ احفظ آية، ا
بكرة، اإلجازة، ليالي الشتاء المباركة، لي نهار الصيف الطوي ، ثم خ اص ينتهي العمر وما سويت شيء، 

أحد  ؟ وليالصالحين، كيف حفظ رياض الصالحين ونعرف بعض الشباب وهم أئمة مساجد يحفظون رياض
اتجهت همته لحفظ رياض الصالحين؟ نعم، ما لي أحد، ليش؟ كيف حفظوا رياض الصالحين؟ بعد ص اة 

يقرأ حفظ بدل ما يقرأ لي الكتاب، الحديث ث اثة  ؟جمع أحاديث، حفظ الحديث يكلفه شيءعلى الالعصر يقرأ 
جماعة سنة واحدة أو سنة ونصف وهو منتهي من الكتاب أو سنتين، وصار على ال يحفظه ثم يلقيهأسطر أربعة 

عنده خير عظيم من أحاديث اآلداب واألخ اق التي يهملها كثير من الناس، لكن مع التدريج، التدريج وترك 
يعني إذا حدثتك نفسك أنك إذا جاءت اإلجازة تحفظ من يضمن لك ، وهللا المستعان، التسويف وطرح طول األم 

 وهللا المستعان. ،أن تدرك اإلجازة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4) شرح نخبة الفكر

ومختلف  -والمحكم  -والفرد  -والمعروف والمنكر  -والمحفوظ والشاذ  -وزيادة الثقة  -الك ام على: )الحسن 
 الحديث...(

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 
 أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 سم.
 الحسن لذاته:
فإن جمعا فللتردد ، وبكثرة طرقه يصحح ،فإن خف الضبط: فالحسن لذاته": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

َّل فباعتبار إسنادين  ."في الناقل حيث التفرد، وا 
لضبط ا خف الضبط يعين ق  ا، المراد إذ"فإن خف الضبط فالحسن لذاته": -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ 

صحة لن المشترط : إلصحيح لذاته الذي سبق وهو تمامه مع بقية الشروط مع توالر بقية الشروط، قلناالمشترط ل
للحسن لذاته: عدالة تمام الضبط، اتصال السند، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة، نشترط  ،عدالة الرواة :الحديث

ال اإلسناد، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة، إذا خف ، اتصيخف قلي اً  -تمام الضبط :ال نقول- الرواة، الضبط
الضبط ولم يص  إلى حد يكون ليه الراوي سيء الحفظ وال كثير الغلط، لإنه ينزل حديثه من درجة الصحيح إلى 
درجة الحسن لذاته، لالحسن لذاته ما اتص  إسناده بنق  عدل خف ضبطه، غير مع  وال شاذ، ما اتص  إسناده 

، وتبعه جمع ممن جاء -رحمه هللا-طه غير مع  وال شاذ، هذا ما اختاره الحالظ ابن حجر بنق  عدل خف ضب
 بعده.

وال انتفاء العلة، وليه مناقشات  ،، للم يشترط انتفاء الشذوذ"ما عرف مخرجه واشتهر رجاله"عرله الخطابي بقوله: 
 وأجوبة ال يتسع المقام لبسطها. ،طويلة حول تعريف الخطابي

 ،ً ك  حديث يروى ال يكون لي إسناده من يتهم بالكذب، وال يكون الحديث شاذا"ف الحسن بقوله: الترمذي عر 
ث اثة شروط، لكنه لم يشترط اتصال السند، ليدخ   ، لاشترط لتسمية الحديث حسناً "ويرى من غير وجه نحو ذاك

  .ليه المنقطع بكالة أنواعه، ولم يشترط انتفاء العلة القادحة، ليدخ  ليه المع
هناك مناقشات طويلة حول هذا "، الحديث الذي ليه ضعف قريب محتم "ابن الجوزي عرف الحسن بقوله: 

تم ، هذا ليس على طريقة إنه ليس على طريقة التعاريف، ما ليه ضعف قريب مح :التعريف حتى قال السخاوي 
متوسطة مترددة بين  مرتبةيعني التي من شرطها أن تكون جامعة مانعة، ال شك أن الحسن لكونه  التعاريف

صعب الحد، تعريفه ليه صعوبة، حتى حكم جمع من أه  العلم أنه ميئوس من تعريفه، لماذا؟  الصحة والضعف
إما أن يطلع حتى يقرب من  ؟لكن الهواء الذي بينهما سطة، السقف معروف، واألرض معرولة،ألنه مرتبة متو 

 :-رحمه هللا تعالى-رض، يقول الحالظ العراقي حتى يقرب من األ شديداً  أو ينزل نزوالً  ،السقف



 
 وقرررررررررررررررررررررررررررد والحسرررررررررررررررررررررررررررن المعرررررررررررررررررررررررررررروف مخرجررررررررررررررررررررررررررراً 

 : مرررررا سرررررلموقرررررال الترمرررررذي -يعنررررري الخطرررررابي–)حمرررررد( 
 ورد بكرررررررررررررررررررررررررررررررررذب ولرررررررررررررررررررررررررررررررررم يكرررررررررررررررررررررررررررررررررن لررررررررررررررررررررررررررررررررررداً 

 وقيررررررررررررررررررررر : مرررررررررررررررررررررا ضرررررررررررررررررررررعف قريرررررررررررررررررررررب محتمررررررررررررررررررررر 
 

 اشرررررررررررررررررررررتهرت رجالررررررررررررررررررررره برررررررررررررررررررررذاك حرررررررررررررررررررررد 
 ممررررررررررررررا اتهرررررررررررررر مررررررررررررررن الشررررررررررررررذوذ مررررررررررررررع راو  

 قلرررررررررت: وقرررررررررد حسرررررررررن بعرررررررررض مرررررررررا انفررررررررررد
 ومرررررررررررررررا بكررررررررررررررر  ذا حرررررررررررررررد حصررررررررررررررر  ليررررررررررررررره

 

   هذه التعاريف ما حص  بها الحد.ك
 وقيررررررر : مرررررررا ضرررررررعف قريرررررررب محتمررررررر 

 ج

 ليرررررررررره ومرررررررررررا بكررررررررررر  ذا حرررررررررررد حصررررررررررر  
 ج

أكثر من  الحسن لذاته إذا جاء من "بكثرة طرقه يصحح"لأقرب التعاريف هو تعريف الحالظ الذي ذكره هنا، 
لحسن لذاته إذا تعددت ه هو الإنه يص  إلى درجة الصحيح لغيره، لالصحيح لغير  طريق ك  منها حسن بذاته

ألن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي "يقول ابن حجر: طرقه، 
لإذا جاء من يعضده  ،وراوي الحسن أق  منه ،الصحيح، عرلنا أن راوي الصحيح لي الدرجة العليا من الضبط

 ،أق  من حفظ راوي الصحيح يجبر بعضهم بعضاً ممن هو على مستواه نعم، لي درجته لي الحفظ الذي هو 
يعني إذا تعدد  ،لذاته لو تفرد إذا تعدد وينجبر هذا بذاك، ومن ثم تطرق الصحة على اإلسناد الذي يكون حسناً 

ن لم يكن صحيحاً  ،يكون الحديث صحيحاً  لذاته ب  هو صحيح لغيره، ومثلوا له بحديث محمد بن عمرو بن  وا 
))لوال أن أشق قال:  -صلى هللا عليه وسلم- عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول هللا علقمة عن أبي سلمة بن

عن أبي  ، وقال: صحيح ألنه قد روي من غير وجهرواه الترمذي على أمتي ألمرتهم بالسواك عند ك  ص اة((
 ولذا يقول الحالظ العراقي: ، -صلى هللا عليه وسلم- هريرة عن النبي

 ةالرررررررررررررررررروالحسررررررررررررررررررن المشررررررررررررررررررهور بالعد
 طررررررررق أخررررررررى نحوهرررررررا مرررررررن الطررررررررق 
 وإذ تررررررررررررررابعوا محمررررررررررررررد بررررررررررررررن عمررررررررررررررر  

 

 والصرررررررررررررردق راويرررررررررررررره إذا أتررررررررررررررى لرررررررررررررره 
 صرررررررررححته كمرررررررررتن )لررررررررروال أن أشرررررررررق(
 عليررررررررررره لرررررررررررارتقى الصرررررررررررحيح يجرررررررررررري 

 ج

 ي حفظه شيء، عدل لكن لي حفظه شيءارتقى إلى درجة الصحيح ألن محمد بن عمرو بن علقمة توبع وهو ل 
 الحسن. الصحيح إلى درجة ينزل حديثه من درجة 

َّل فباعتبار إسنادين" إن جمع الحكم بالصحة والحسن على حديث  "فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وا 
واحد، يعني إذا قي : هذا حديث حسن صحيح، ه  يمكن أن يقال: هذا حديث حسن صحيح؟ نعم؟ نعم، قال 

ال ما لي"هذا حديث حسن صحيح": الترمذي كثيراً  ه إشكال؟ ما لي إشكال؟ استشك  الجمع ، هذا ليه إشكال وا 
هذا حديث حسن حكمت عليه بالدرجة  :ال شك أنه مشك ، لماذا مشك ؟ ألنك إذا قلت ،بين الصحة والحسن

ذا قلت على شيء واحد  ا، لكونك تجمع بين حكمين مختلفينصحيح حكمت عليه بأنه بالدرجة العلي :الدنيا، وا 
ممتاز، صحيح  إيش تقديرك؟ تقول: جيد جداً  :لي االختبار ما يقال لكهذا ال شك أنه مشك ، يعني لما تنجح 

ال ال؟ تقديرك جيد جداً  ال ما ليه إشكال؟ ليه  ممتاز، جيد جداً  وا  يعني حسن، ممتاز يعني صحيح، ليه إشكال وا 
ذا قلت: حسن أنزلته عن هذه ال ،إشكال؛ ألنك إذا حكمت عليه بالصحة حكمت بأنه بلغ الدرجة العليا درجة، ال وا 

الك ام؟ خلونا  شك أنه مشك ، واإلشكال مع اتحاد الجهة، لكن إذا انفكت الجهة انتهى اإلشكال، إيش معنى هذا



ممتاز؟ تقول له: التقدير العام جيد جدًا ممتاز، إيش جيد  إذا قي : ما تقديرك؟ تقول: جيد جداً  لي مثالنا العادي
إن كان  "هذا حديث حسن صحيح"مثله إذا قال الترمذي: ولي التخصص ممتاز، نقول: ك امك صحيح،  جداً 

"فإن جمعا ومن طريق حسن، هذا ما ليه إشكال، ولذا يقول الحالظ:  طريق صحيحمروي من طرق لهو من 
َّل فباعتبار إسنادين" ،فللتردد في الناقل حيث التفرد طيب، إذا ار إسنادين واحد صحيح وواحد حسن، ، لباعتبوا 

وهو ما  : إنه صحيح من طريق حسن من طريق آخر، ه  نقول"حديث حسن صحيح غريب هذا" :قال الترمذي
ما جزم، شاك  يعني الذي حكم على الحديث متردد يأتي االحتمال األول للتردد لي الناق ، له إال طريق واحد؟

متردد لي أو ينزل عنها ليكون مما خف ضبطه  الصحيح لي الضبط والحفظ واإلتقانلي الراوي ه  يبلغ درجة 
 لتردده لي الحكم على ناقله. متردد لي حكمه على الحديث تبعاً  ،الخبر

صحيح  :أو إذا قي  حيح باعتبار طريق آخر ه  هو أقوى ص تمال األول أنه حسن باعتبار طريقعلى االح
ه  هو  وي من طرق بعضها صحيح وبعضها حسنوالحديث مر  : حسن صحيحلقط؟ أيهما أقوى؟ إذا قي 

ال حسن صحيح؛ ألنه صحيح من طرق، وحسن  :إذا قلنا ،حديث صحيح؟ إذا ترددنا :إذا جزمنا وقلنا ألض  وا 
لتردد ه  كان الجمع بين الحكمين ا من طرق أخرى، يعني ه  يضيره أن يكون حسن بعد كونه صحيح؟ أما إذا

صحة مع وصف لإذا جمع وصف الالمجزوم به أقوى من المتردد ليه،  ال شك أن الصحيح ؟بلغ أو ما بلغ
 هذا حديث حسن صحيح ل ا يخلو من حالين:  الحسن لي حديث واحد كقول الترمذي كثيراً 

أن يروى الحديث بإسناد واحد لإط اق الوصفين ناشئ عن التردد الحاص  من المجتهد لي راويه الناق  له، ه  
صحيح  :ما قي  ليهحسن صحيح دون  :وعلى هذا لما قي  ليه ؟اجتمعت ليه شروط الصحة أو قصر عنها

 لقط؛ ألن الجزم أقوى من التردد.
نادين أحدهما صحيح على الحديث يكون باعتبار إس الثانية: أن يروى بأكثر من إسناد لإط اق الوصفين معاً 

 سن صحيح لوق ما قي  ليه: صحيح لقط. ح :على هذا لما قي  ليهواآلخر حسن، و 
، هناك جواب ثالث: أن المراد بالحسن الحسن شر جواباً هناك أجوبة أخرى عن هذا اإلشكال وص  ث اثة ع

رى للمكلف وتسهي  عليه وتيسير حسن أن لفظه حسن، لكونه مما ليه بش :اللغوي دون االصط احي، ليراد بقوله
، -يعني هذا الجواب–إنه غير مستنكر "وغير ذلك مما تمي  إليه النفس وال يأباه القلب، قال ابن الص اح:  له

 نعم.بة أخرى ال نطي  بذكرها، وهناك أجو 
 زيادة الثقة:

 أحسن هللا إليك:
 ."وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق"

جمع من الثقات يروون ا جاءتنا زيادة من طريق راو  ثقة نعم زيادة راويهما راوي الصحيح وراوي الحسن مقبولة إذ
))أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب دعاء الفراغ من الوضوء:  ثم زاد عليهم واحد منهم جملة مث  لي حديثاً 

هذه  ))إنك ال تخلف الميعاد(( :هذه زيادة، وزيادة إليك، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين((
و كانت أو نقول: ل ا معه زيادة علم خفيت على من نقصه  نقب  هذه الزيادة لكون من زادهزيادة وراويها ثقة، 

 وهذه الزيادة مشكوك ليها؟ ؟محفوظة لجاء بها الرواة كلهم، ولم يقتصر عليها واحد



منهم من يرد زيادات و ما لم تكن منالية،  على ك  حال المسألة مختلف ليها منهم من يقب  زيادات الثقات مطلقاً 
من نقص، وحجة الثاني: أن هذه  ؛ ألنها مشكوك ليها، وحجة األول: أن مع من زاد زيادة علم علىالثقات مطلقاً 

 الزيادة مشكوك ليها، والخبر بعدمها متيقن.
ننظر إلى أحفظ هؤالء الرواة لنحكم له، إن كان األحفظ هو الذي زاد قبلنا  ،منهم من يقول: الحكم لألحفظ

ن كان األحفظ الثاني رددنا هذه الزيادة ول: الحكم ومنهم من يقول: الحكم لألكثر، منهم من يق ،الزيادة، وا 
ال ل ا.  لألكثر، لإن كان من زاد أكثر ممن نقص حكمنا بالزيادة وا 

 واقبرررررررررررررر  زيررررررررررررررادات الثقررررررررررررررات مررررررررررررررنهم
 

 ومررررررررررررررن سرررررررررررررررواهم لعليرررررررررررررره المعظرررررررررررررررم 
 

 ....وقي : ال
سياق مث  هذا الخ اف إنما  ليها أه  العلم، وهذه على طريقة..، ......... المقصود أن هذه المسألة مما اختلف

األئمة الكبار ال يحكمون مطردة، أما على طريقة األئمة ل ا، لمتأخرين القائلين باألحكام اليمشي على طريقة ا
 لما ترجحه القرائن. لما ترجحه القرائن، تبعاً  ، لقد يقبلون وقد يردون، تبعاً وال بالرد مطلقاً  بالقبول مطلقاً 
 .نافية لمن هو أوثق منه""وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع م: -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ 

ن قصرت رتبته عن راوي الحديث ميريد أن زيادة راوي الحديث الصحيح وهو الثقة وهو الحديث الحسن م
بحيث ال يص  إلى درجة من ترد روايته مقبولة لدى الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث ليما  الصحيح قلي اً 

ورواه مرة  ني شخص واحد روى الحديث مرة ناقصيع ،دحكاه الخطيب البغدادي سواء كان ذلك من شخص واح
ورواه مرة أخرى وليه تلك الزيادة أو كانت الزيادة من غير  ، لعلى هذا تقب  هذه الزيادة، بأن رواه مرة ناقصاً تاماً 

ن ابغيره، لمن رد الزيادة منه وقبلها من  من أه  الحديث، وخ الاً  لمن رد ذلك مطلقاً  خ الاً  من رواه ناقصاً 
 الص اح قسم ما ينفرد به الثقة إلى ث اثة أقسام: 

لما رواه سائر الثقات لهذا حكمه الرد ب ا إشكال، وهذا هو الشاذ الذي  منالياً  أحد هذه األقسام: أن يقع مخالفاً 
 سيأتي الحديث عنه. 

ليه لما  ملته ثقة وال تعرضي تفرد برواية جلما رواه غيره كالحديث الذ الثاني: أال يكون ليه منالاة ومخالفة أص اً 
 ، لهذا مقبول وادعى الخطيب اتفاق العلماء عليه.رواه الغير بمخالفة أص اً 

ومن أمثلة م يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين مث  زيادة لفظة لي حديث ل
ه الزيادة تفرد بها أبو مالك األشجعي، وسائر هذ ((، وجعلت تربتها لنا طهوراً ))جعلت لنا األرض مسجداً ذلك: 

 :اآلن أص  الحديث لي حديث الخصائص ((وطهوراً  ))وجعلت لنا األرض مسجداً الرواة على أن لفظ الحديث: 
هذه  ؟ها (())وجعلت تربتها لنا طهوراً لي حديث أبي مالك األشجعي:  ((وطهوراً  ))وجعلت لنا األرض مسجداً 

وليها  ،ألن التربة جزء من األرض ها موالقةلي كيف؟ ،ومخالفة من وجه ها موالقة من وجهوهذه الزيادة ليزيادة، 
مخالفة من جهة تخصيص التيمم بهذا الجزء من األرض، ولذا يختلف أه  العلم لي التيمم بك  ما على وجه 

ية أبي روااألرض طهور بجميع ما تصاعد عليها، األرض وتصعد على وجهها، أص  الحديث يدل على أن 
وغيرهم يقولون: ال، يتيمم بك  ما  ، وبهذا يقول الحنابلة والشالعية،مالك األشجعي تجع  التيمم خاص بالتراب

يعلق باليد، لهذه ليها وجه موالقة باعتبار أن التراب جزء من  اربوجه األرض ولو لم يكن تراب له غعلى 



هذا يشبه األول من وجه، ويشبه م، وقد قي  به، لجزء يختص به التيماألرض ووجه مخالفة باعتبار أن هذا ا
ولي  ،ما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص ناألول من حيث إالثاني من وجه، ليشبه القسم 

القسم الثاني من حيث أنه ال منالاة  ذلك مغايرة لي الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم، ويشبه أيضاً 
 بينهما.

إذا قبلنا هذه الزيادة  نه ال يتمم إال بتراب؟: إه  يتجه قول من يقول ث التربة، إذا قبلنا هذه الزيادةد إلى حدينعو 
بهذه  بالحديث األصلي؟ أو نتيمم بالتراب عم اً  أو ال يتجه ونتيمم بجميع ما على وجه األرض عم اً  وصححناها

حنا اآلن قبلنا هذه الزيادة وانتهينا، قبلنا هذه ها؟ إ لزيادة؟الزيادة؟ وعرلنا اخت اف أه  العلم وسببه ورود هذه ا
إن هذا خاص والخاص  :راب وجيه؟ ه  نقولذه الزيادة يجع  القول بتخصيص التالزيادة وانتهينا، ه  قبول ه

خاص ه  يخصص العام بالخاص يص العام؟ يعني إذا جاء عام و مقدم على العام؟ ما لي شيء اسمه تخص
 نعم. أو ال؟ مطلقاً 
 .......:طالب

ذكر بعض ألراد العام بحكم موالق دم على العام، أو أسأل سؤال ثاني؟ والخاص مق بينهما عموم وخصوص
الخاص مقدم على العام،  :لحكم العام ال يقتضي تخصيص، لكن لو كان حكم الخاص مخالف لحكم العام قلنا

أعط  :ثم قلنا ، أعط الط ابه عموم، وقلنا: أعط زيداً الط اب؟ هذ عط  : أ نعم، يعني ه  هناك لرق بينما إذا قلنا
 :أعط الط اب ثم قلنا :، هذا ما يقتضي التخصيص؛ ألن ذكر الخاص حكمه موالق لحكم العام، لكن لو قلنازيداً 

، نقول: ال، زيد داخ  لي العام وكونه ذكر على وجه الخصوص ما يضر؟ إال يضر؛ ألن حكمه زيداً  ال تعط  
نما يقتضي العناية الق لحكم العام ال يقتضي التخصيص، عام، لذكر بعض ألراد العام بحكم مو مخالف لحكم ال وا 

بشأن الخاص، وال يقتضي التخصيص وقصر الحكم عليه، لكن إذا اختلف الحكم يقتضي التخصيص، نعود إلى 
ما الفرق بين التقييد أو من باب اإلط اق والتقييد؟ و  المسألة من باب العموم والخصوص هذه المسألة: ه  هذه

 ها؟ والتخصيص؟
علوم الحديث ويرونه ذم وعيب، ه  هذا مما يذم به لوا أصول الفقه دخ  : على شان نشوف اإلخوان الذين يقولون 

وم بعضها لي بعض؟ نعم، يمكن يذم؟ هذا أمر مطلوب، كيف نتعام  مع النصوص إال بهذه لإدخال الع
يعني التخصيص تقلي  ألراد العام، تقلي  ألراد  ص أو من باب التقييد؟أقول: ه  هذا من باب التخصي ؟الطريقة

ما زلنا  ،حنا ودنا نمشيلتنا تبي تأخذ علينا الوقت كله، لكن إالعام، والتقييد تقلي  أوصاف المطلق، يمكن مسأ
من ألراد  والتقييد تقلي  أوصاف المطلق، له  التراب لرد كتاب، التخصيص تقلي  ألراد العاممتأخرين لي ال

ئ األرض أو وصف من أوصالها؟ لو المسألة من باب العموم والخصوص ما قال الشالعية والحنابلة بأنه ال يجز 
ال أنهم عندهم من باب اإلط اق ض ألراد العام وينتهي اإلشكال، لو صيص على بعالتيمم إال بالتراب؛ ألن هذا تن

حم  المطلق على المقيد لي مث  هذه الصورة، لماذا؟ يعني وأن األرض مطلقة قيدت بالتراب، وحينئذ ي ،والتقييد
 متى يحم  المطلق على المقيد؟  ه؟ه  ك  مطلق يحم  على المقيد؟ ها

 ......طالب:



إذا اتحد الحكم  المطلق مع المقيد يشمله أربع صور:لكن متى؟ ُيحم   ال ما هو مث  العام خالف أو ما خالف
 ، ومثاله:ليحم  المطلق على المقيد اتفاقاً  إذا اتحد الحكم والسبب، تفاقاً والسبب يحم  المطلق على المقيد ا

ُم{ َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدا }ُقل َّلا َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليا  :هذا مطلق يقيد باآلية األخرى  [( سورة المائدة3)] }ُحرِ 
م ا َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإَّلا َأن يَ  ا{ُمَحرا َمْت َعَلْيُكُم مقتضى قوله:  [( سورة األنعام561)] ُكوَن َمْيَتة  َأْو َدم ا ماْسُفوح  }ُحرِ 

ُم{ ، ويحم  المطلق على المقيد لي اآلية األخرى بكونه مسفوحاً  أن ك  دم حرام، قيد [( سورة المائدة3)] اْلَمْيَتُة َواْلدا
 هنا ل اتحاد لي الحكم والسبب.  اتفاقاً 

، ولي د الحكم واختلف السبب، اتحد الحكم واختلف السبب، الرقبة لي كفارة الظهار قيدت بكونها مؤمنةإذا اتح
ال ال؟ اتحد الحكم وهو وجوب العتق، واختلف السبب، هذا ظهار كفارة القت  مطلقة،  يحم  المطلق على المقيد وا 

ال ال؟ عند الج  للحنفية. مهور يحم  خ الاً وهذا قت ، اختلف السبب، يحم  المطلق على المقيد وا 
طلقة، اتحد السبب، ولي آية التيمم م ،العكس إذا اتحد السبب واختلف الحكم، اليد لي آية الوضوء مقيدة بالمرالق

ال ال؟ تمسح لي التيمم إلى السبب هو الحد ث، واختلف الحكم هذا غس  وهذا مسح، يحم  المطلق على المقيد وا 
ال ال؟ هنا ال يحم   ية. للشالع المطلق على المقيد عند األكثر خ الاً  المرالق وا 

اليد جاءت مقيدة لي آية الوضوء، ومطلقة لي آية خيرة إذا اختلفا لي الحكم والسبب، الصورة الرابعة وهي األ
بالقطع مع المرالق  ما لي أحد يقول ،السرقة، الحكم والسبب مختلفان، وحينئذ ال يحم  المطلق على المقيد اتفاقاً 

بأنه يحم   :قلنا من باب اإلط اق والتقييد ))وجعلت تربتها((ن هذا النص : إ، لإذا قلناأبداً  بآية الوضوء استدالالً 
ال ما يخفى (التربة)على المقيد وهو  (األرض)المطلق  ، وهذه حجة من يقول بأنه ال يجزئ التيمم إال بالتراب، وا 

ه لو كان من باب العموم والخصوص أن هذا تنصيص على بعض ألراد العام بحكم على الحنابلة والشالعية أن
 موالق وال يقتضي التخصيص، هذا ما يخفى عليهم.

المقصود أن مث  هذه األمور ينبغي التنبه لها والعناية بها؛ ألن بمث  هذه الطريقة يتعام  مع النصوص، أما أن 
ما لع  بعض اإلخوان يعني من حسن قصد نحسبهم وهللا نعيب من أدخ  أصول الفقه لي علوم الحديث ك

 وهللا المتسعان. ،حسيبهم لكن ينبغي أن ننظر إلى األمور بعين البصيرة
والوقف مع الرلع، لمن قب  الوص  والرلع  ،من هذه المسألة أو يدخ  لي زيادة الثقة تعارض الوص  مع اإلرسال

 إنه المتيقن وما عداه مشكوك ليه. :قال ألحقه بزيادة الثقة، ومن رجح اإلرسال والوقف
ب  يترك الحكم لي ك   ،والحق لي ذلك كله أنه ال يحكم بحكم عام مطرد ال لي الزيادة وال لي الوص  وال الرلع

مسألة على حدة، حسب ما ترجحه القرائن كما هو الظاهر من صنيع األئمة الحفاظ الكبار الجهابذة النقاد لقد 
 ، ويحكمون تارة للوص  وتارة لإلرسال تبعاً يحكمون بالرلع وقد يحكمون بالوقف وقد ،يردونها يقبلون الزيادة وقد

 نعم.للقرائن، 
 الشاذ:

 ."فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ"
منه أرجح والحسن من باب أولى، إن خولف بما هو  ،الصحيح "فإن خولف": -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ 

خبر صحيح مستجمع للشروط وخبر ، عندنا صحيح صحيح وعندنا أصح، لكن ال يمكن العم  بهما معاً عندنا 



إذا حصلت المخالفة بين روايات الثقات، ل ا  ،لالراجح هو المحفوظ ويقابله الشاذلإن خولف بأرجح أصح منه، 
 :رجيحات، والراجح حينئذ يقال لهبد حينئذ من الترجيح إما بمزيد الضبط أو كثرة العدد أو غير ذلك من وجوه الت

يقال: حفظ المتاع يحفظه  ،اسم مفعول من الحفظ :الشاذ، لالمحفوظ :المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له
لمن هو دونه لي القبول، ما رواه الثقة  ما رواه الثقة مخالفاً  :لهو حالظ، والمتاع محفوظ، ولي االصط اح حفظاً 
بن زياد عن ي وأبو داود من حديث عبد الواحد ما رواه الترمذ :المحفوظ، ومثاله هذا لمن هو دونه مخالفاً 

عبد  ))إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر لليضطجع عن يمينه(( :األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرلوعاً 
من  المحفوظ، و -عليه الص اة والس ام-الواحد بن زياد ثقة خالف غيره من أصحاب األعمش لرواه من قوله 

عليه -رواية غيره من أصحاب األعمش وهو أن النبي الواحد بن زياد شاذة، وراويها ثقة، لعله، لرواية عبد 
ولذا األمر شاذة، ورواية الفع  محفوظة، رواية  "لليضطجع" :كان يضطجع، وليس ليه األمر -الص اة والس ام

الفع  ال  -صلى هللا عليه وسلم- الصحيح عنهبن تيمية أنه قال: "انق  ابن القيم لي الهدي عن شيخ اإلس ام 
 . األمر به، واألمر به تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط ليه"
إذا انفرد،  شذوذاً يشذ بضم الشين المعجمة وكسرها والشاذ لغة: المنفرد عن الجمهور، يقال: شذ يشذ و 

 اختلف لي تعريفه على أقوال: واصط احاً 
يخالف ما روى  إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً "يده ك ام الحالظ السابق بقوله: عرله اإلمام الشالعي بما يف

"الشاذ ما ليس له إال إسناد وعرله أبو يعلى الخليلي بقوله: الناس،  يخالف ما روى  ، أن يروي الثقة حديثاً "الناس
شذوذ وأراد به التفرد سواء كان إسناد واحد، لأطلق ال ، ما ليس له إال"يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة واحد،

حتج به المتفرد ثقة أو غير ثقة، عنده لما كان عن غير ثقة لمتروك ال يقب ، وما كان عن ثقة يتوقف ليه وال ي
 يعني حتى يوجد ما يشهد له.

ثقة، ك المتابع لذلوليس له أص   هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات"والحاكم أبو عبد هللا ذكر أن الشاذ: 
 لي شكالإ ل ا بالشذوذ عليه الشالعي حكم ما أماقال ابن الص اح لي علوم الحديث: لأطلقه على مجرد التفرد، 

 ))إنما األعمال بالنيات((وأما ما ذكره غيره ليشك  ليما يتفرد به العدل الضابط كحديث: ، مقبول غير شاذ أنه
 ، وهو التفرد مع المخالفة.أولياً  لعلى هذا إدخال قول الشالعي لي الشاذ دخوالً 

دخاله لي الشذوذ كما يقوله أبو يعلى الخليلي أو تفرد الثقة لهو مشك   ،أما تفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة وا 
نه شاذ؟ اللهم بالنيات تفرد به صاحبه ه  نقول: إيرد عليه الغرائب التي لي الصحيحين، يعني حديث األعمال 

 الحالظ العراقي يقول:الشاذ ما هو شاذ صحيح، : إن من إال على قول من يقول
 ةوذو الشررررررررررررذوذ مررررررررررررا يخررررررررررررالف الثقرررررررررررر
 والحررررررراكم الخررررررر اف ليررررررره مرررررررا اشرررررررترط
 ورد مرررررررررررررررررررا قررررررررررررررررررراال بفررررررررررررررررررررد الثقرررررررررررررررررررة
 وقررررررررررررررررررررول مسرررررررررررررررررررررلم روى الزهرررررررررررررررررررررري 

 ج

 ليررررررررررررررره المررررررررررررررر ا لالشرررررررررررررررالعي حققررررررررررررررره 
 وللخليلرررررررررررررري مفرررررررررررررررد الررررررررررررررراوي لقررررررررررررررط
 كررررررررررالنهي عررررررررررن بيررررررررررع الرررررررررروال والهبررررررررررة

 كلهررررررررررررررررررا قررررررررررررررررررروي  تسررررررررررررررررررعين لررررررررررررررررررررداً 
 ج

))إذا صلى أحدكم ركعتي حديث:  ال يعني الشذوذ المردود، ومثاله ما تقدم قريباً  -تفرد الثقة-لتفرد يعني مجرد ا
هذا شاذ، وحكمه الرد، الرد ألنه من أقسام الضعيف لوجود المخالفة، كون  :قلنا الفجر لليضطجع عن يمينه((



ن كان ثقة يخالف من هو أوثق منه يدل على أن هذا الراوي الث قة لم يحفظ ولم يضبط ما خالف ليه الراوي وا 
 غيره.

 المنكر:
لالمعروف لي اللغة:  المنكر" -أو ومقابله-"ومع الضعف فالراجح المعروف ويقابله : -رحمه هللا تعالى-قال 
رلةً  قال لي القاموس: عرله يعرله معرلة وعرلاناً مفعول من المعرلة والعرلان، اسم   بالكسر. وع 

خص من العلم ويضاده اإلنكار، ن إدراك الشيء بتفكر وتدبر ألثره، وهو أعرلة والعرلاولي المفردات للراغب الم
 المنكر وهو ما ينكر بهما. أو الشرع حسنه يقابله والمعروف اسم لك  لع  يعرف بالعق 

قد ذكر الحالظ أنه مقاب  المنكر، لإذا كان المعتمد عند أه  العم  أن المنكر ما رواه لوأما لي االصط اح 
حديث الثقة الذي خالف أو خالفه الراوي  :لإن تعريف المعروف -على ما سيأتي- ليه الثقات الضعيف مخالفاً 

 ح عند المتأخرين لي تعريف المنكر.الضعيف، وعلى هذا كثير من المحدثين ب  هو الذي استقر عليه االصط ا
 يقول السيوطي لي ألفيته: 

 المنكرررررررررررر الرررررررررررذي روى غيرررررررررررر الثقرررررررررررة 
 

 ي نخبررررررررررررة قررررررررررررد حققررررررررررررهمخالفررررررررررررًا لرررررررررررر 
 

 يعرف وال الرج ، به ينفرد الذي الحديث -يعني المنكر- أنه ديجير الب بكر أبي عن بلغنا"قال ابن الص اح: 
 يعرف وال الرج ، به ينفرد الذي الحديث "،آخر وجه من وال ،منه رواه الذي الوجه من ال تهيروا غير من متنه
 ،ص يف ولم ذلك البرديجي لأطلق ،آخر وجه من وال منه رواه الذي الوجه من ال تهيروا غير من متنه

 لأطلق النكارة على مجرد التفرد.
ط اق"يقول ابن الص اح:   الحديث، أه  منكثير  ك ام لي موجود الشذوذ أو ةالنكار  أو بالرد التفرد على الحكم وا 

تدل القرائن على أنه لم يحفظ ما تفرد به  وأحياناً  ،يقب  أه  العلم تفرده ليتفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة لأحياناً 
ن كان ثقة ليكون شاذاً  تدل القرائن على أن هذا الثقة الذي تفرد بهذا الخبر تدل  ولو لم توجد مخالفة، وأحياناً  وا 

 القرائن على أن ما تفرد به غير معروف عند أه  العلم ليحكمون عليه بالنكارة.
ط اق"يقول ابن الص اح:   الحديث، أه  منكثير  ك ام لي موجود الشذوذ أو ةالنكار  أو بالرد تفردال على الحكم وا 

وهي أن المتأخرين يحكمون بقواعد مطردة عامة، وأما المتقدمون ل ا قواعد  ،وهذه المسألة لرع من المسألة الكبرى 
 يقول الحالظ العراقي:   يتركون الحكم والترجيح للقرائن، عندهم مطردة، ب

 البرديجررررررررررررريالفررررررررررررررد كرررررررررررررذا  المنكرررررررررررررر
 إجرررررررراء تفصررررررري  لررررررردى الشرررررررذوذ مرررررررر

 

 أطلرررررررررررق والصرررررررررررواب لررررررررررري التخرررررررررررريج 
 الشرررررررررريخ ذكررررررررررر بمعنرررررررررراه كررررررررررذا لهررررررررررو
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 إجرررررررراء تفصررررررري  لررررررردى الشرررررررذوذ مرررررررر
 

 كررررررررررذا الشرررررررررريخ ذكررررررررررر لهررررررررررو بمعنرررررررررراه 
 ج

 ولذا يقول:  ،الشيخ يعني ابن الص اح، لالمنكر والشاذ مترادلان عند جمع من أه  العم
 والصواب لي التخريج  

 ي  لررررررردى الشرررررررذوذ مررررررررإجرررررررراء تفصررررررر
 

 كررررررررررذا الشرررررررررريخ ذكررررررررررر لهررررررررررو بمعنرررررررررراه 
 ج

 :-رحمه هللا-له  ثم ذكر مثاالً 
 عمررررررررر ومالررررررررك سررررررررمى ابررررررررن عثمرررررررران  الخبرررررر ))كلررررروا الررررربلح برررررالتمر((نحرررررو 



  ج

بما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب  -رحمه هللا تعالى-مث  له الحالظ  
صلى هللا -عن النبي  -مارضي هللا عنه-بن حريث عن ابن عباس إسحاق عن العيزار  المقرئ عن أبيالزيات 

رواه الطبراني  وصام وقرى الضيف دخ  الجنة(( ،وحج البيت ،وأتى الزكاة ،))من أقام الص اةقال:  -عليه وسلم
يعني على ابن  "قولاً هذا منكر؛ ألن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق مو "قال أبو حاتم: وابن عدي وغيرهما، 

هذا منكر، هذا ما  -عليه الص اة والس ام-عباس، لالموقوف هو المعروف عند أه  العلم، والمرلوع إلى النبي 
قرره أبو حاتم الرازي وهو من أئمة هذا الشأن، والتمثي  بما ذكره الحالظ العراقي إنما هو على مذهب ابن 

)كلوا البلح بالتمر لإن ابن آدم إذا أك  التمر القديم بالجديد البلح )مع عدم الفرق بين الشاذ والمنكر الص اح 
وال شك أن هذا المتن منكر، هذا  بالتمر غضب الشيطان، وقال: عاش ابن آدم حتى جمع بين الجديد والخلق((

لماذا؟ ألن الشيطان ال يغضب من طول عمر ابن آدم من مجرد طول عمره وأنه عاش هذه المدة  ،المتن منكر
إنما يغضب الشيطان إذا طال  ،ال يغضبه ذلك، ب  قد يفرح بطول عمر بعض الناس إذا كان ممن ساء عمله

 المقصود أن لفظ الحديث منكر.، -عز وج -عمر ابن آدم واستعم  هذا العمر الطوي  لي طاعة هللا 
................................... 

 

 ومالررررررررك سررررررررمى ابررررررررن عثمرررررررران عمررررررررر 
 

اة كلهم من غير خ اف بينهم يسمونه عمرو بن عثمان، و ر الراوي اسمه: عمر بن عثمان، والن مالك قال ع
ن قلت :لخالفهم مالك وسماه عمر، لإن شئت لق  هذا منكر؛ ألن الشاذ والمنكر  :هذا شذوذ من مالك، وا 

 ،ذ مخالفة الثقةوالحالظ يفرق بين الشاذ والمنكر بأن الشاعند ابن الص اح ومن يقول بقوله،  متقاربان جداً 
 والمنكر مخالفة الضعيف.

 الفرد:
ن وجد متن يشبهه فهو ، نسبي: إن وافقه غيره فهو المتابعوالفرد ال" :-رحمه هللا تعالى-قال الحافظ  وا 

 ."وتتبع الطرق لذلك هو اَّلعتبار، الشاهد
لي كتب المصطلح  والشواهد وهماالعتبار والمتابعات والشواهد،  : االعتبار والمتابعاتنعم عندنا ث اثة ألفاظ هي

ن كانت هذه الترجمة توهم أن االعتبار قسيم للمتابعات والشواهد،  بهذا، االعتبار والمتابعاتيترجمون  والشواهد، وا 
لي التفريق بينهما، واالعتبار هيئة التوص  إلى  وليس األمر كذلك، ب  المتابعات والشواهد شيء على ما سيأتي

قال: االعتبار لصواب الترجمة أن يوص  إلى وجود المتابعات والشواهد، اهد، هيئة التوجود المتابعات والشو 
 للمتابعات والشواهد. 

 المتابع والشاهد:
ن وجد متن يشبهه فهو ، والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع": -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ  وا 

ن الفرد النسبي هو ما كان التفرد ليه لي أثناء السند ال لي ، يعني أ"وتتبع الطرق لذلك هو اَّلعتبار، الشاهد
ثم بعد ذلك  جدت له ما يشهد له وال ما يتابعه،أنت بحثت عن هذا الحديث ما و  -بعد ظنه لرداً -أصله، إن وجد 

 ما يوالقه من طريق غير راويه المتفرد به عن الصحابي نفسه لهو المتابع. وجدت بعد ظنك كونه لرداً 
ن هذا هو : إإذا اتحد الصحابي حديث يروى عن أبي هريرة لإذا رواه األعرج عن أبي هريرة وقلت المتابع

األص ، ثم وجدت متابعة من سعيد بن المسيب عن أبي هريرة لهذه المتابعة لألعرج، متابعة، تابع سعيد بن 



ة للراوي لي الراوي و متابعأ عن الصحابي -المتابعة لي الراوي -ي وهكذا، إذا كانت لي الراو  المسيب األعرج
ن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشهد له لي اللفظ و عنه إلى آخره،  المعنى أو المعنى لقط لهو وا 

ن اختلف الصحابي لهو الشاهد، من  إذاً الشاهد،  الفرق بين المتابعات والشواهد: إن اتحد الصحابي لمتابعة، وا 
ن اختلف لشاهد،  اختلف، إنما ينظر إلى الصحابي، غير نظر إلى اللفظ، سواء اتحد اللفظ أو إن اتحد لمتابع وا 

 لالمتابع بكسر الموحدة اسم لاع  من المتابعة بمعنى الموالقة.
ومعنى أو معنى لقط مع االتحاد  ولي االصط اح: هو الحديث الذي يشارك ليه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً 

 لي الصحابي. 
 ومعنى هو الحديث الذي يشارك ليه رواته رواة الحديث لفظاً  :ولي االصط اح ،شهادةوالشاهد: اسم لاع  من ال

من أن العبرة  -رحمه هللا تعالى-وهذا ما جرى عليه الحالظ ى لقط مع االخت اف لي الصحابي، أو معن
باللفظ  وأما ما جرى عليه ابن الص اح لالعبرةابي، ولي الشواهد اخت اف الصحابي، بالمتابعات اتحاد الصح

ن اختلف اللفظ مع اتحاد  المعنى والمعنى بغض النظر عن الصحابي مخرج الحديث، لإن اتحد اللفظ لالمتابع، وا 
 يعني من غير نظر إلى الصحابي. لالشاهد ولو اتحد الصحابي،

صلت نا هذا وأن المتابعات تتابع الرواة للحديث عن صحابي واحد لالمتابعات على مراتب؛ ألنها إن حلر إذا ع
ن حصلت لشيخه لمن لوقه لهي القاصرة، يعني حديث  ))إنما األعمال بالنيات(( :للراوي نفسه لهي التامة، وا 

 يحيىعن  سفيان حدثنا :قال ،الحميدي حدثنا" :-رحمه هللا تعالى- يرويه البخاري يقول ))إنما األعمال بالنيات((
يخطب  -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر عتسمقال:  وقاص بن علقمةعن  إبراهيم بن محمدعن  سعيد بن

 ،هذا السند كام ، ((بالنيات األعمال إنما)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعتيقول:  المنبر على
يتابع سفيان لي الرواية عن يحيى إذا وجد من يتابع الحميدي لي الرواية عن سفيان لالمتابعة تامة، إذا وجد من 

وهكذا،  ر نسبي أق  من قصور متابعة يحيى بن سعيد لي الرواية عن محمدرة، لكنه قصو بن سعيد لهي قاص
تكون أتم، لالتمام والقصور نسبي،  كلما قربت المتابعة إلى الصحابي صارت أقصر، وكلما قربت من المؤلف

ابع التابعي الذي لالمتابعة لي الرواية عن الصحابي متابعة التابعي لي الرواية عن الصحابي قاصرة، متابعة ت
الفائدة من المتابعات والشواهد ولى إلى أن تص  إلى متابعة الشيخ. يروي عن التابعي قاصرة لكنها أتم من األ

 ))الشهر تسع وعشرون(( مثلوا للمتابع بحديث:لنعرف أن الحديث جاء من طريق آخر،  هي التقوية، هي التقوية
بد هللا بن دينار عن ابن عمر، تابع الشالعي لي روايته عن مالك رواه اإلمام الشالعي لي األم عن مالك عن ع

 ..،الشالعي ،الشالعي عن مالك عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمرأخرجه البخاري لهذه متابعة تامة،  القعنبي
ه وهذ ،-رحمه هللا-وهو من خواص مالك  ،تابع الشالعي لي روايته عن مالك القعنبي عبد هللا بن مسلمة القعنبي

هللا بن عمر عن نالع عن ابن  لي صحيح مسلم متابعة قاصرة من وراية عبيدمتابعة تامة موجودة لي البخاري، 
اختلف الصحابي األول عن ابن  الحديث السابق من حديث ابن عباس ومثال الشاهد: ما رواه النسائي ليعمر، 

 ر مث  حديث ابن عمر سواء.لذك -صلى هللا عليه وسلم-عمر والثاني عن ابن عباس عن النبي 



وعلى اصط اح ابن الص اح شاهد،  هذا أيضاً و وما رواه البخاري من حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمر 
د؛ ألنه يروي حديث ابن عمر بلفظه، على اصط اح ابن حجر شاه، ابن عباس يروي حديث ابن عمر بلفظه

 لهو متابع، لهو متابع.على اصط اح ابن الص اح اتحد اللفظ اختلف الصحابي، 
ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمر هو شاهد على القولين، هو شاهد على القولين، 

لهو شاهد عند ألنه اختلف الصحابي لهو شاهد عند ابن حجر، اختلف اللفظ  ؟لماذا صار شاهد على القولين
 ابن الص اح. 
 أن االعتبار ليس قسيماً  هو االعتبار، يعني وتتبع الطرق لذلك هو اَّلعتبار"": -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ 

ب  هو هيئة التوص  إليهما، من خ ال البحث لي دواوين  ،للمتابعات والشواهد كما توهمه عبارة ابن الص اح
ولك عليها هو لشواهد ووقعات والمسانيد وغيرها، لبحثك عن المتابالسنة كالصحاح والسنن والجوامع والمعاجم وا

 :-رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ العراقي االعتبار، 
 االعتبرررررررررررار سررررررررررربرك الحرررررررررررديث هرررررررررررر 

 لرررررإن يكرررررن شرررررورك مرررررن ؟عرررررن شررررريخه
 شررررررررررررررررورك شرررررررررررررررريخه لفرررررررررررررررروق لكررررررررررررررررذا

 الشررررررررراهدُ هرررررررررو مرررررررررتن بمعنررررررررراه أترررررررررى ل
 ج

 غيررررررررررررررره ليمررررررررررررررا حمرررررررررررررر  شررررررررررررررارك راو   
ن معتبرررررررررررررررررررررررررررر  بررررررررررررررررررررررررررره لترررررررررررررررررررررررررررابع وا 

 ثررررررررررررررررم إذا وقررررررررررررررررد يسررررررررررررررررمى شرررررررررررررررراهداً 
 ومرررررررررررا خررررررررررر ا عرررررررررررن كررررررررررر  ذا مفررررررررررراردُ 

 ج

ي ال يوجد يسمى باأللراد عند أه  العلم الت ني الحديث الفرد المطلق الفرد الذي لم يتابع صاحبه عليه هو مايع
 ت، نعم.لها شواهد وال متابعا

 .......طالب: المتابعات والشواهد
ن كان عن  على ك  حال الضابط ما ذكرنا، إن كان اللفظ مروي من طريق صحابي آخر لهو الشاهد، وا 

هذا يتابع الحميدي لي  :ع من المتاب ع قد تقول: لماذا تقول أنتنفسه لهو المتابع، وطريق معرلة المتاب  الصحابي 
لماذا ال يكون الحميدي هو الذي يتابع محمد بن بشار لي الرواية عن سفيان؟ العبرة باإلسناد  ؟الرواية عن سفيان

لك، إذا وقفت على ما يقوي هذا اإلسناد لهو  الذي بين يديك هو األص ، أنت تدرس إسناد هو األص  بالنسبة
 ليكون أول رواته متابع ألول رواة عندك وهكذا. ،المتابع وهو الشاهد

 .......:طالب
ال، مث  هذا يقال: هذه الجملة يشهد لها ما لي حديث ل ان، أو يقال: أصله لي كذا، يعني إذا كان حديث 

نقول: أصله لي الصحيح، نعم، البخاري جزء يسير منه ولي  ،مفص  لي سنن أبي داود يشتم  على أحكام
  .وهللا أعلم من التقليد،ما لي الصحيح، ال بد  أو يشهد لهذه الجملة منه، أصله لي الصحيح

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5) شرح نخبة الفكر

 ...(المرس  الخفي -المدلس  -المنقطع  -المعض   - المرس  - المعلق -الناسخ والمنسوخ : )الك ام على
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 

 الس ام عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك على  ،الحمد هلل رب العالمين

 سم.
 مختلف الحديث:

ن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديثثم المقبول: إن سلم من المع"  أو، ارضة فهو المحكم، وا 
َّل فالترجيح، ثم التوقف، وثبت المتأخر فهو الناسخ، واآلخر المنسوخ ،َّل  ".وا 

وهذا تقسيم ثان للمقبول هو تقسيمه  ،"المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم ثم": -رحمه هللا تعالى-يقول 
وقد يكون حسنًا يعني لي حيز القبول لكنه ال يعم   قد يكون الحديث صحيح ،إلى معمول به وغير معمول به

يعم  به؛ ألنه إن  للمقبول وهو أن المقبول منه ما يعم  به ومنه ما ال به، لماذا؟ لمعارض راجح، هذا تقسيم ثان  
لالمحكم لغة مأخوذ من اإلحكام وهو ه لهو المحكم، سلم الحديث المقبول من المعارضة للم يأتي خبر يضاد

حكام الك ام إتقانه.اإلتقان، لالم  حكم المتقن وا 
يرة وأمثلته كث ،الحديث المقبول السالم من المعارضة ،ولي االصط اح: هو الحديث المقبول السالم من المعارضة

))إنما وعلى سبي  المثال حديث:  ،ال معارض لها، لأمثلته ال يمكن حصرها ، أكثر األحاديث محكمةجداً 
 ألنه لم يرد لي السنة ما يعارضه ويبط  العلم به. حديث محكم األعمال بالنيات((

ن عورض بمثله: -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ  لجمع فمختلف فإن أمكن ا -يعني بما يساويه لي القوة- "وا 
، يعني الخبر المقبول إن عروض بخبر مثله مقبول صحيح أو حسن؛ ألن معارضة الضعيف ال عبرة الحديث"

لإن  بول بمثله لي القبول صحيح أو حسنبها، معارضة الخبر الضعيف ال عبرة بها، لإذا عورض الخبر المق
ن كان الحديث المعارض أمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين المقبولين لمختلف الحديث إ ن أمكن الجمع، وا 

لمختلف الحديث هو: لي المنكر،  مردودًا لإنه حينئذ ال أثر له؛ ألن القوي ال تؤثر ليه مخالفة الضعيف وسبق
 لي الظاهر ويمكن التوليق بينهما. أن يأتي حديث مضاد لحديث آخر

ن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث"يقول:  كنا من التوليق والجمع بين النصين هذا ، إذا تم"وا 
مختلف الحديث وهو من أهم أنواع علوم الحديث؛ ألن العلماء لي الحديث والفقه واألصول وغيرهم مضطرون 
إلى معرلته، مضطرون إلى معرلة التوليق بين النصوص، هذا أمر لي غاية األهمية، التوليق بين النصوص 

تصنع؟  كيفألهمية، يعني إذا جاءك حديثان متعارضان متضادان لي الظاهر والتأليف بينها هذا أمر لي غاية ا
إنه من أهم أنواع علوم الحديث؛ ألن العلماء لي الحديث والفقه وغيرها مضطرون إلى معرلته، وال يتقن مث   :قلنا



على الغوص على هذا النوع إال العلماء الجامعون بين الفقه والحديث واألصول ممن أوتوا لهمًا ثاقبًا وقدرة 
المعاني الدقيقة، ومن هؤالء األئمة إمام األئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة الذي قال عنه تلميذه ابن حبان: "ما 

ويقوم برد ك  لفظة تزاد لي  ،ويحفظ الصحاح بألفاظها ،رأيت على أديم األرض من كان يحسن صناعة السنن
ابن حبان ماذا يقول عن ابن خزيمة؟  بن إسحاق بن خزيمة"الخبر حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إال محمد 

ويقوم برد ك  لفظة  ،ويحفظ الصحاح بألفاظها ،ما رأيت على أديم األرض من كان يحسن صناعة السنن"يقول: 
يطلق عليه العلماء إمام نيه إال محمد بن إسحاق بن خزيمة"، تزاد لي الخبر حتى كأن السنن كلها نصب عي

حديثين  -صلى هللا عليه وسلم- ال أعرف عن النبي"يقول ابن خزيمة: يخ اإلس ام يقول هذا، ألئمة، حتى شا
من كان حديثين متعارضين يأتي بهما، من كان  "صحيحين متضادين، لمن كان عنده لليأتني ألؤلف بينهما

الحديث متفق   صفر((وال هامة وال ))ال عدوى وال طيرةمثال ذلك: ديث متضادة يأتي بها ألؤلف بينها، عنده أحا
 ))ال يورد ممرض عليه معارض بحديث: 

هذه أحاديث متضادة لي  ))لر من المجذوم لرارك من األسد((وحديث:  ،أخرجه البخاري معلقاً  على مصح((
يفهم  قد ))لر من المجذوم لرارك من األسد((حديث:  ،هذا ينفي العدوى  ))ال عدوى وال طيرة((حديث:  ،الظاهر

))لر من المجذوم لطة الصحيح للمريض تؤثر لي السليم وهذه هي العدوى التي يثبتها األطباء، منه أن مخا
لماذا ال يورد ممرض على مصح؟ إال لوجود شيء من  لرارك من األسد(( ))ال يورد ممرض على مصح((

اديث من هذه بين هذه األحالعلماء لهم مسالك لي الجمع  ،))ال عدوى وال طيرة((والحديث األول:  ،العدوى 
يعني أن المرض ال ينتق  من  ))ال عدوى((أن هذه األمراض ال تعدي بطبعها وال تسري بذاتها، المسالك: 

جع  مخالطة المريض للصحيح سببًا ألعدائه مرضه،  -لىاسبحانه وتع-مريض إلى آخر بذاته بطبعه، لكن هللا 
سباب، وهذا مسلك ابن الص اح، ابن الص اح من األسبب ل انتقال، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما لي غيره 

إنما  ))ال عدوى((: -عليه الص اة والس ام-المخالطة سبب ل انتقال، والعدوى المنفية لي قوله  يثبت العدوى وأن
))لر من المجذوم(( ))وال يورد ممرض  :هي كون المرض يسري بنفسه ويتعدى بذاته، والمثبت لي مث  قوله

سبحانه -من قب  الصحيح للمريض تكون سبب النتقال المرض والمسبب هو هللا  أن المخالطةعلى مصح(( 
وقد يوجد المسبب عند حصول السبب وقد ال يوجد؛ ألن الناس من األصحاء يخالطون المرضى ، -وتعالى

 ي الشتاء مث ًا يخرج بثياب رقيقةلمنهم من يمرض ومنهم من ال يمرض؛ ألن هذا سبب، كمن ال يتقي البرد ل
 انع يقاومه. ألن السبب قد يتخلف لوجود م ؛ا سبب للمرض، قد يمرض وقد ال يمرضهذ

على ك  حال هذا مسلك ابن الص اح وليه إثبات العدوى، ليه إثبات العدوى، لكن المنفي كون المرض يسري 
 هو الذي ينقله من مريض إلى آخر. -تعالىسبحانه و -بنفسه، من غير كون هللا 

يعني تخالط  يعني مخالطة المريض من قب  الصحيح ال أثر لها البتة، ،وى باق على عمومهالثاني: أن نفي العد
 لنفي العدوى باق   ))ال عدوى((لعموم حديث:  ،صحيح أو مريض ال أثر له البتة صحيح أو مريض، تعاشر

، يقول: "الذرائع األمر بالفرار من المجذوم من باب سد"يقول:  إذًا كيف يؤمر بالفرار من المجذوم؟ على عمومه
هذا "يقول:  ؟((لر من المجذوم لرارك من األسد))تخالط مريض أو تخالط سليم ال لرق البتة، لكن كيف قي : 

لينقدح لي ذهنك  " يعني كما أصيب األولقد تصاب بالمرض من غير عدوى "كيف؟ يقول:  "من باب سد الذرائع



قد  -عليه الص اة والس ام-ور لتثبت العدوى، والنبي أن هذه اإلصابة سببها مخالطة المريض لتقع لي المحذ
واألمر بالفرار من باب سد الذرائع لئ ا يتفق للذي يخالط المريض شيء من ذلك بتقدير هللا تعالى ابتداًء "نفاها، 

الحرج مخالفة النص  "ال بالعدوى المنفية ليظن أن ذلك بسبب مخالطته ليعتقد صحة العدوى ليقع لي الحرج
 ، وهذا ما يراه الحالظ ابن حجر."بتجنبه حسمًا للمادةلأمر "

ن ابن الص اح عم  بحديث : إالمقصود أن ابن الص اح يثبت العدوى، وابن حجر ينفي العدوى، ه  نقول
 ومسلكه للتوليق بين هذه األحاديث،وأهم  حديثًا، أو ابن حجر عم  بحديث وأهم  اآلخر؟ ال، ك  له طريقته 

نما يسري بتقدير هللا  عدى بنفسه، ل ا عدوى للمرض بنفسهالعدوى لكن ينفي أن المرض يتلابن الص اح يثبت  وا 
، لالعدوى المنفية هي كون المرض ينتق  بذاته، والعدوى المثبتة كون المخالطة سبب ل انتقال، -سبحانه وتعالى-

المرض ال ينتق  ، سليم بينما ابن حجر ينفي العدوى جملة وتفصي ًا، وال لرق بين مخالطة مريض ومخالطة
لئ ا تصاب  ل: من باب سد الذرائع؛و ست المخالطة سبب ل انتقال، لكن يقوليس بسبب ال يتعدى بنفسه، ولي

 .-عليه الص اة والس ام-بنفس المرض لتثبت العدوى التي نفاها النبي 
ونحوه مخصوص  هناك مسلك ثالث وهو: أن الجذام على وجه الخصوص يعدي، إن إثبات العدوى لي الجذام

يعني إال من الجذام، ونحو هذا مسلك القاضي أبي بكر  ))ال عدوى((ليكون معنى قوله:  ،من عموم نفي العدوى 
 الباق اني.

 أمثلة على مختلف الحديث:
جاء التهديد  عبد قومًا ليخص نفسه بدعوة دونهم(( ))ال يؤمن  حديث:  -مختلف الحديث-من أمثلة هذا الباب 
والترمذي عن  ،الدعوة وهو إمام دون من خلفه، هذا الحديث رواه أبو داود عن أبي هريرةلمن خص نفسه ب

))اللهم الثابت لي الصحيحين وغيرهما لي دعاء االستفتاح:  -عليه الص اة والس ام-وحسنه، مع قوله  ،ثوبان
، لخص "وبين خطايانا اللهم باعد بيننا"ما قال:  -عليه الص اة والس ام-الرسول  باعد بيني وبين خطاياي((

ماذا قال؟ ما بان له وجه التوليق بين  -وهو إمام لي هذا الشأن-ابن خزيمة المأمومين،  نفسه بالدعوة دون 
وال استطاع أن يجمع ويؤلف بين الحديثين لحكم على الحديث األول بأنه موضوع؛ ألنه معارض  ،الحديثين

مام لي هذا بالحديث الصحيح، مع أنه إذا أمكن الجمع تعين ال مصير إليه، وابن خزيمة وهو إمام األئمة وا 
الشأن، وقي  عنه ما قي  لي هذا الباب على وجه الخصوص عجز؛ ألنه ال يمكن أن يوجد شخص يحيط بالعلم 
كله، ال بد أن يحص  لإلنسان ما يعرله بقدر نفسه، وال بد أن يحص  له شيء يجع  األتباع يعرلون قدره على 

حكم على الحديث ابن خزيمة ذاذ لصار هذا سببًا لي الغلو بهم، وجود مث  هذه الهنات لهؤالء األلحقيقته، ولوال 
شيخ  إذًا كيف نولق بين الحديثين؟نه ما الح له وجه للتوليق بينهما، ألنه معارض، لماذا؟ أل األول بأنه موضوع

عاء القنوت، أما ما ال يؤمن عليه ل ا كد وع من ذلك الدعاء الذي يؤمن عليهاإلس ام ابن تيمية يرى أن الممن
آمين؟ نعم؟ إذا قال: بين  :المأموم يقول ، الدعاء لي االستفتاحيعني الدعاء بين السجدتين ،يدخ  لي المنع

ال: "اللهم باعد بيني وبين آمين؟ ال، إذا ق :إلى آخره، المأموم يقول .."رب اغفر لي وارحمني وعالني"السجدتين: 
لالدعاء الذي يؤمن يت" قال المأموم: "آمين" اللهم اهدنا ليمن هد"أموم: آمين؟، لكن إذا قال: يقول الم خطاياي"

ناس يقول: اللهم اهدني تتصور إمام يؤم الالدعاء، ال بد أن يشرك المأمومين، عليه ال يجوز تخصيص نفسه ب



المأمومين من يقول: هللا ال  يدعو لنفسه دونهم، قد يوجد لي !ممكن هذا؟ ؟!والناس يقولون: آمين ليمن هديت
 !يخص نفسه بالدعاء دونهم ،يهديك، قد يوجد

يعني الحديث -هذا خطأ إلمكان حمله "السخاوي يقول عن حكم ابن خزيمة على الحديث بأنه موضوع يقول: 
إلمكان حمله على ما لم يشرع للمصلي من األدعية بخ اف ما يشترك ليه   -المنع من تخصيص النفس بالدعوة

، لإنه ال بد أن يعني إذا دعا اإلمام بشيء ولو كان لي حال السجود بدعاء ال يقوله المأموم "إلمام والمأموما
يشترك ليه اإلمام والمأموم لإنه يخص نفسه بالدعوة،  ا قال اإلمام دعاء يقوله المأموم،أما إذيشرك المأموم ليه، 

ستفتح، يخص نفسه بالدعاء بين السجدتين؛ ألن يخص نفسه بدعاء االستفتاح لماذا؟ ألن المأموم سوف ي
أما الدعاء الذي يتوقع أن المأموم ال يقوله لإنه ال يجوز له أن يخص نفسه به، وال يدعو لنفسه،  المأموم سوف

  .شك أن ك ام شيخ اإلس ام أوضح، ك ام شيخ اإلس ام أوضح
 المصنفات لي مختلف الحديث:

على خ اف بين أه  العلم لي مختلف الحديث  -رحمه هللا تعالى-عي مختلف الحديث صنف ليه اإلمام الشال
الذي و أو هو كتاب مستق ؟  ؟ ه  هو لص  من األمللشالعي ه  هو كتاب مستق  أو لص  من لصول األم

ولي ثنايا الكتاب كثير من مباحثه،  ،يلحظ الكتاب ويقرأ بالكتاب يجزم أنه مستق ، واألم ليها لصول لهذا النوع
كما قال الحالظ ابن كثير، نعم ضعف  (، وليه ما هو غثتأوي  مختلف الحديث)يه أيضًا ابن قتيبة كتاب ألف ل

 ابن قتيبة لي التوليق بين بعض األحاديث، وهو إمام من أئمة المسلمين لكنه ليس بالمعصوم.
أوسع كتب هذا الفن،  وهو (،مشك  اآلثار)أو  (مشك  الحديث)كتابه الكبير  ألف ليه أيضًا أبو جعفر الطحاوي 
 ". عن الترتيب والتهذيب، وقد اختصر، وللمختصر معتصر غير مستغن   يقول السخاوي: إنه قاب  ل اختصار

 الناسخ والمنسوخ:
يعني أو ال يمكن الجمع  "أو َّل" :-رحمه هللا تعالى-يعني إذا لم يمكن الجمع، يقول الحالظ  "أو َّل"نعم، يقول: 

ن لم يمكن الجمع بين "المنسوخ"وهو المتقدم  "واآلخر"يعني المتأخر  سخ""وثبت المتأخر فهو النا ، يعني وا 
  .إما أن يعرف التاريخ أو ال، لإن عرف المتأخر لهو الناسخ والمتقدم المنسوخ :متعارضين ل ا يخلوالحديثين ال

 النسخ لغة:
  ونسخت الريح األثر أي أزالته، يطلق اإلزالة والرلع يقال: نسخت الشمس الظ :والنسخ يطلق لي اللغة ويراد به

 -نسخ الكتب-نسخة، وليس بنق  حقيقي، النسخ ب إذا نق  منه ليقولون: نسخ زيد الكتا ،ويراد به ما يشبه النق 
ال ال؟ نعم، ليس بنق  لماذا؟ ألنك ال تنق  الحروف الموجودة لي الكتاب إلى كتاب آخر بحيث يبقى  ،هو نق  وا 

 عد انتقال الحروف، ال، لكنه يشبه بالنق ؛ ألن نق  كتابة النظير كأنك نقلت الكتاب األول.الكتاب األول أبيض ب
 النسخ لي االصط اح:

اسم لاع  من النسخ  :واصط احًا عرله األكثر بأنه: رلع الشارع حكمًا منه متقدمًا بحكم منه متأخر، الناسخ
إال به  علم لي غاية األهمية ال ينهض األهمية، والمنسوخ اسم مفعول ومعرلة الناسخ والمنسوخ علم لي غاية

على  -رضي هللا عنه-مر علي بن أبي طالب ء وهو من ضرورات الفقه واالجتهاد، الفحول من المحدثين والفقها
نسوخ؟" قال: ال، قال: أتعرف الناسخ من الم": -رضي هللا عنه-لقال له علي  -شخص يعظ الناس– قاص  



 -صلى هللا عليه وسلم- ري: "أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرلوا ناسخ حديث رسول هللاوقال الزه"هلكت وأهلكت"، 
 من منسوخه". 
 ؟بم يعرف النسخ

))كنت نهيتكم عن زيارة كحديث:  -عليه الص اة والس ام-تصريح النبي  :منها هناك أمور يعرف بها النسخ
رضي -خ بقول الصحابي مث  حديث جابر صحيح مسلم، كما يعرف النس ،مخرج لي الصحيح القبور لزوروها((

لقول  ،ترك الوضوء مما مست النار" -صلى هللا عليه وسلم- قال: "كان آخر األمرين من رسول هللا -هللا عنهما
صلى هللا - آخر األمرين" دل على أن هناك أمر أول وأمر آخر، وآخر األمرين من رسول هللا الصحابي: "كان

كما نسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان، مست النار، أخرجه أبو داود والترك الوضوء مما  -عليه وسلم
أخرجه أبو داود والترمذي  ))ألطر الحاجم والمحجوم((مث  حديث شداد بن أوس مرلوعًا:  يعرف النسخ بالتاريخ

 احتجم وهو صائم، -عليه الص اة والس ام-أن النبي  -رضي هللا عنهما-وابن ماجه، مع حديث ابن عباس 
صلى هللا - أن الثاني ناسخ لألول؛ ألن شدادًا كان مع النبي -رحمة هللا عليه-أخرجه البخاري، وبين الشالعي 

وابن عباس  ألطر الحاجم والمحجوم(())زمان الفتح سنة ثمان، لرأى رج ًا يحتجم لي رمضان لقال:  -عليه وسلم
كما يعرف النسخ جة الوداع متأخرة عن الفتح، عشر، حلي حجة الوداع سنة  -عليه الص اة والس ام-مع النبي 

يقول النووي لي شرح مسلم: "دل لرابعة، أخرجه اإلمام أحمد وغيره، بداللة اإلجماع، كقت  شارب الخمر لي ا
ن كان ابن حزم خالف لي ذلك، له، دل اإلجماع على نسخهاإلجماع على نسخ خ اف الظاهرية ال يقدح ، وا 

لماذا؟ ألن النسخ من خصائص النصوص، خاص بالنصوص  ،اع ال ينسخ وال ينسخمعلوم أن اإلجمباإلجماع"، 
نما اإلجماع يدل على وجود  ناسخ، اإلجماع يدل على وجود ناسخ، باألدلة، لاإلجماع ال ينسخ وال ينسخ، وا 

اجلدوه، ))إذا شرب الخمر لاجلدوه، ثم إذا شرب لحديث قت  الشارب لي الرابعة حديث معاوية لي المسند وغيره، 
جماع على وجود ناسخ لهذا يقول النووي: "دل اإل ثم إذا شرب الثالثة لاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة لاقتلوه((

حديٌث اتفق العلماء على  -يعني سننه، جامعه–والترمذي لي عل  الجامع يقول: "ال يوجد لي كتابي الحديث"، 
جمع لي المدينة  -صلى هللا عليه وسلم- يث أن النبيوحد -حديث قت  الشارب–ترك العم  به إال هذا الحديث 

يقول النووي لي شرح  ،هنا هذا الحديث عم  به الظاهرية"وال سفر"،  :، ولي رواية"من غير خوف وال مطر
ن كان ابن حزم خالف لي ذلك، لخ اف الظاهرية ال يقدح باإلجماعهمسلم: "دل اإلجماع على نسخ خ اف  ،، وا 

ويقول النووي أيضًا: "وال يعتد بقول داود؛ ألنه ال يقول بالقياس الذي هو أحد ، إلجماع"الظاهرية ال يقدح با
 أركان االجتهاد".

تج به ويعتد إذًا خ اف الظاهرية غير معتد به عند النووي، ومن أه  العلم من يرى أن الظاهرية من أولى من يح
معرولة، اهتمامهم بظواهر النصوص معروف،  لعنايتهم بالنصوص، عناية الظاهرية بالنصوص الشرعية بقولهم

طرح األقيسة واآلراء مع النصوص معروف عند الظاهرية، لكن إن كانت المسألة عمدتها نص لالظاهرية من 
ن كانت المسألة عمدتها اجتهاد وأقيسة ل ا عبرة بقولهم، هنا هذا الحديث يعم  به الظاهرية  أولى من يعتد به، وا 

اإلس ام وابن القيم يرون أنه يعم  بهذا الحديث، لكنه على سبي  التعزير، يعني إذا  على أساس أنه حد، شيخ
ل ا مانع من قت  المدمن الذي يشرب الرابعة والخامسة  -الجلد–كثر شرب الخمر لي الناس ولم يردعهم الحد 



رب لي الناس ل ا مانع يقت  ك  أحد، ال، إذا كثر الش هذا ال مانع من قتله لهذا الحديث، وليس بحد بمعنى أنه
المصلحة، وال يردع الناس إال هذا، يقول اإلمام هو  أن يعزر الشارب المدمن هذا من باب التعزير بحيث يراه

 يقتله، تعزيرًا.  إذا رأى اإلمام المصلحة لي قت  المدمن ،ابن القيم: "إن هذا تعزير"و شيخ اإلس ام 
 الحكمة من النسخ:

حكم ثم ينسخه؟ النسخ له لوائد كثيرة جدًا لكن ؟ ما الحكمة من كون الشرع يقر النسخما الفائدة وما الحكمة من 
ال وجوبًا عليه كما تقول  ح للمكلفين تفض ًا من هللا تعالىرعاية األصلح للمكلفين، رعاية األصل :من أهمها

تختلف باخت اف  المعتزلة، لمصالح الناس مقصد من مقاصد التشريع لي اإلس ام، وهذه المقاصد والمصالح
ثم يكون هذا الحكم المناسب لي هذا الوقت  الحكم يناسب الناس لي هذا الوقت األحوال واألزمان، قد يكون هذا

غير مناسب لي وقت آخر، ليأتي بعد ذلك ما ينسخه، وهنا حصلت رعاية األصلح للمكلفين ومن ذلكم امتحان 
مر واجتنابهم النواهي، وتكرار االختبار خصوصًا بأمرهم بما كانوا المكلفين أيضًا، امتحان المكلفين بامتثالهم األوا

عنه، امتثالهم لهذا  ايعني أمروا بشيء حتى إذا عملوه وألفوه نهو ونهيهم عما كانوا مأمورين به، منهيين عنه 
عن شيء  نظر من ينقاد، وكذلكم إذا نهوالف امتحان، امتحان لهم واختبار ليالنهي بعد ذلك األمر وبعد ذلك اإل

حص  االبت اء ي ثم أمروا به ونسخ النهي األول أيضًا هذا من تمام االمتحان، ثم رؤيا امتثالهم لهذا النه
َفَهاء ِمَن النااِس َما َوَّلاُهْم َعن ِقْبَلِتِهُم الاِتي َكاُنوْا َعَلْيَها{واالمتحان لي نسخ القبلة وتغييرها  ( 568)] }َسَيُقوُل السُّ

 .[سورة البقرة
االنقياد لي حالة التغيير أدل على اإلذعان والطاعة ب ا شك، يعني كون اإلنسان يؤمر بأمر ويستمر عليه هذا 
ما ليه إشكال، امتث  مرة واحدة هذا األمر واستمر عليه، لكن كونه يؤمر به ليتمث  ثم ينهى عنه ليمتث  ال شك 

 أن هذا يدل على تمام االنقياد.
ص: النسخ رلع كلي للحكم، والتخصيص رلع جزئي، رلع جزئي لحكم، لهو قصر الفرق بين النسخ والتخصي

للحكم على بعض ألراده دون بعض، وجاء لي تعبير السلف إط اق النسخ على التخصيص كما أطلقوه على 
التقييد، لالنسخ عندهم أوسع من النسخ عند المتأخرين، لالمتأخرون يخصون النسخ بالرلع الكلي للحكم، 

 مون يطلقونه ويتوسعون لي إط اقه على التخصيص.والمتقد
 المؤلفات لي الناسخ والمنسوخ:

االعتبار لي معرلة الناسخ والمنسوخ )البن شاهين، و (الناسخ والمنسوخ)من أهم المؤلفات لي الناسخ والمنسوخ: 
 (رسوخ األحبارم، )نه طالب علوهذا كتابه لي غاية الجودة، كتاب الحازمي ال يستغني ع ،للحازمي (من اآلثار

 لبرهان الدين الجعبري أيضًا كتاب جيد لي الباب.
َّل فالترجيح ثم التوقف"يقول الحالظ:  ، يعني إن لم يمكن الجمع بين النصوص المتعارضة ولم يعرف التاريخ "وا 

لنصوص بين اوجوه الترجيح  ،ل ا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على اآلخر بوجه من وجوه الترجيح الكثيرة
نصوص، إن لم يمكن وعرلنا إذا لم نستطع الجمع وهو أولى ما يبدأ به، إذا أمكن الجمع تعين بين الكثيرة جدًا، 

عرلنا المتقدم من المتأخر حكمنا بالنسخ، إن لم يمكن الجمع ولم نعرف التاريخ نلجأ إلى الترجيح، نلجأ  التاريخ
 الذي ذكرناه آنفاً  (االعتبار)ذكر الحازمي لي يرة جدًا، جيح كثإلى الترجيح بين هذه النصوص، ووجوه التر 



من مائة وجه  لي نكته على ابن الص اح ذكر أكثرخمسين وجهًا للترجيح بين النصوص، الحالظ العراقي 
السيوطي حصر هذه الوجوه الكثيرة، وجوه الترجيح الكثيرة لي سبعة أقسام، يعني بداًل للترجيح بين النصوص، 

السيوطي جعلها سبعة أقسام، الترجيح بحال الراوي، كالحفظ  ئة وجه أو خمسين وجه عند الحازميامن أن تقرأ م
كالسماع والعرض واإلجازة وغيرها، الترجيح  ن القوادح، الترجيح بطريق التحم والفقه وم ازمة الشيوخ والس امة م

الترجيح بوقت الورود ليقدم ، ه ووصلهبكيفية الرواية كالمروي باللفظ، وما ذكر سببه، وكونه متفقًا على رلع
المدني على المكي، الترجيح بوقت الورود ليقدم المدني على المكي، والمتضمن للتخفيف على المتضمن 

، الترجيح بهذا غير قوي، يعني إذا وجدنا نص "الترجيح بهذا غير قوي "للتشديد، وقي  عكسه، قال الرازي: 
ال المشدد؟ منهم من يقول: يقدم المتضمن للتخفيف؛ متضمن للتخفيف وآخر متضمن للتشديد،  نرجح المخفف وا 

ما جع  علينا لي الدين من حرج، على المتضمن للتشديد، قوم آخرون يقولون: ال،  -سبحانه وتعالى-ألن هللا 
ا ليه إلزام م :التكليفمجموعة تكاليف، و  وألن الدين عبارة عن لمتضمن للتشديد لماذا؟ ألنه أحوط؛العكس يقدم ا

كلفة، وهو أحوط، وهو العزيمة، على ك  حال الترجيح بمث  هذا غير قوي، ال ننظر إلى التشديد والتخفيف بقدر 
 ، أو القول بالنسخ. ما ننظر إلى إمكان الجمع إن أمكن

ة الترجيح بلفظ الخبر ليرجح الخاص على العام والمنطوق على المفهوم، ومفهوم الموالقة على مفهوم المخالف
ليقدم الناق  على البراءة األصلية على المقرر لها، والمؤسس على المؤكد، الترجيح بأمر  هكذا، الترجيح بالحكمو 

 خارجي ليقدم ما يوالق ظاهر القرآن أو سنة أخرى، وغير ذلك من المرجحات التي ال تكاد تنحصر.
ذا لم يمكن الترجيح بوجه من الوجوه لزم التوقف عن العم   ض ، لماذا؟ ألن عملك بحديث معار  ثينبأحد الحديوا 

ال مو بظاهر رك أحد األمرين من غير مرجح تحكم،ض لاختيابمثله ليس بأولى من عملك بالمعار    ؟ظاهر وا 
تتوقف؛ ألن عملك بأحد  لم تستطع الجمع وال عرلت التاريخيعني عندك حديثان متساويان من ك  وجه، و 
ديثين تحكم، ليلزمك التوقف، وهذا لي النصوص ظاهر، شيخ الحديثين يحتاج إلى مرجح، عملك بأحد الح

-اإلس ام وهو يرد على طوائف المبتدعة الذين يقولون بقدم المحدثات، وأنهم يقولون: أنها كلها قديمة بقدم هللا 
تطاولوا على الخالق، تطاولوا  هذا وال مرجح ألحدهما على اآلخر ألننا إذا قلنا: أنه عم  هذا قب  ؛-عز وج 

اإلنسان قد يعم  أعمال ليقدم أحد المتساويين من "يقول: الذي ال يسأل عما يفع ،  -عز وج -على الخالق 
 "وسلوك أحد الطريقين"أمامك رغيفين تبدأ بأحدهما تحتاج إلى مرجح؟ نعم،  "غير مرجح كالبداءة بأحد الرغيفين

نفس السهولة، كونك تذهب مع الطريق عندك طريق يؤدي إلى الغرض وثاني يؤدي إلى الغرض بنفس المدة وب
هذا أو مع ذاك تحتاج إلى مرجح؟ ما يحتاج إلى مرجح، أو تحتاط تجلس حتى تجد مرجح تتوقف ما تأك  أحد 

ه  تحتاج لي مث  هذا إلى مرجح؟ ما تحتاج إلى مرجح،  ، عندك رغيفانالرغيفين حتى تجد مرجح؟ نعم
يحتاج إلى أن يوجد مرجح ليرجح ليبدأ بأحد  وه، النسبة للمخلوق لخالق كاألرغفة بوالمخلوقات بالنسبة إلى ا

إنما الذي يسأل المخلوق الضعيف، وهناك  [( سورة األنبياء83)] }ََّل ُيْسَأُل َعماا َيْفَعُل{ال،  ؟المخلوقات قب  بعض
ي يمنع؟ ما الذي بحيث ال يسأل عنها، لاألمور المباحة يبدأ بأحدها قب  اآلخر إيش الل أبيحتأمور أطلقت له و 

تسلك الطريق  ؟تبدأ بالرغيف هذا أو بذاك من غير مرجح ؟يمنع أن تذهب لزيارة زيد قب  زيارة عمرو أو العكس
 إيش المانع؟ أنت تختار هذه أمور لي حيز اإلباحة. ؟هذا أو ذاك من غير مرجح



ألن من أه  العلم من يقول: أنها  "قطالتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتسا": -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ 
ألن خفاء ترجيح أحدهما على اآلخر إنما هو بالنسبة للمعتبر بالحالة الراهنة، مع "تعارضت لتساقطت، لماذا؟ 

 ."وهللا أعلم ،احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه
ة قياسًا على البينات، وقالوا: إذا من أه  العلم من منع الترجيح بين األدلة، لمنع بعض العلماء الترجيح بين األدل

 تعارضت البينات لزم التوقف، هم عندهم العبارة إذا تعارضت البينات تساقطت، نعم؟
 طالب:......

تعارضت، ما تتساقط؟ تتساقط، وهذه النصوص بمنزلة البينات إذا تعارضت لزم التوقف، وبعضهم يقول: 
 تساقطت.

ال لفي نفس األمر ال تعارض، الثاني: التعارض بين األخبار إنما هو  بالنسبة إلى ظن المجتهد وما يظهر له وا 
يعني ه  يوجد حديثان صدرا من شخص واحد معصوم يوجد ليهما تناقض حقيقي، إذا كان النق  ال يعارض 

الصحيح الصريح؟ ال  العق  لكيف يعارض بعضه بعضًا؟ ه  يوجد تعارض حقيقي بين العق  السليم وبين النص
)درء تعارض العق  والنق ( النق   :له كتاب كبير لي الباب -رحمة هللا عليه-شيخ اإلس ام يوجد، يمكن أن 

الصحيح ال يمكن أن يعارض العق  الصريح السليم، لالتعارض الموجود بين النصوص إنما هو بالنسبة لظن 
ال لفي الحقيقة ال تعارض، الم  نعم.جتهد وا 

 المردود:
 همن آخر  أو السند من مصنف مبادئالسقط: إما أن يكون من و ، لسقط أو طعنثم المردود: إما أن يكون "

 ن كان باثنين فصاعدا  مع التواليوالثالث: إ، والثاني: هو المرسل، فاألول: المعلق، بعد التابعي أو غير ذلك
َّل فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا   احتيج إلى  ومن ثم فاألول: يدرك بعدم التالقي، أو خفيا   فهو المعضل، وا 

من معاصر لم  ، وكذا المرسل الخفي(قال)و (عنا)والثاني: المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي: ك، أريخالت
 ."يلق

"ثم المردود إما أن يكون بعد أن أنهى الك ام على المقبول بنوعيه الصحيح والحسن:  -رحمه هللا تعالى-يقول 
كون لالسقط إما أن يعن لي الراوي، سقط لي السند أو الطلمسالك الضعف إلى الخبر اثنان: ال لسقط أو طعن"

أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك لاألول المعلق، يعني بذلك أن الحديث  من مبادئ السند من قب  المصنف
 إما أن يكون بسبب سقط لي إسناده، أو طعن وجرح لي أحد رواته. :ال يخلو من سببين المرود وهو الضعيف

من تصرف مصنف بحذف شيخه أو هو مع شيخه، وهذا ما يسمى لي  أن يكون من مبادئ السند""والسقط إما 
، إذا أسقط ى الحديث لأسقط شيخه سميناه معلقاصط اح المحدثين بالمعلق، يعني أن المصنف إذا جاء إل

لسند نسميه الشيخ وشيخ الشيخ سميناه معلق، إذا أسقط الشيخ وشيخه وشيخه أيضًا معلق، ولو حذف إلى آخر ا
 معلق.

 المعلق لي اللغة:
 اسم مفعول من التعليق، تقول: علق الشيء بالشيء، ومنه وعليه بمعنى أناطه به. :المعلق لي اللغة

 المعلق لي االصط اح:



ولو إلى آخر اإلسناد، وقيده ابن الص اح وتبعه  ذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثرولي االصط اح: ما ح
 :-رحمه هللا تعالى-قال الحالظ العراقي قيدوا التعليق بكونه مجزومًا به،  ونه مجزومًا به،النووي والعراقي بك

ل  ن يكرررررررررررررررن أو   حرررررررررررررررذف اإلسرررررررررررررررنادوا 
ررررررررررررررا ال ررررررررررررررذي  ولررررررررررررررو إلررررررررررررررى آخررررررررررررررره أم 
 عنعنرررررررررررررررررررررررة كخبرررررررررررررررررررررررر المعررررررررررررررررررررررررازف  

 جججج

 عررررررررف مرررررررع صررررررريغة الجرررررررزم لتعليقررررررراً  
 لشررررررررررررررريخه عرررررررررررررررزا برررررررررررررررر)قال( لكرررررررررررررررذي
 ال تصرررررررررغ )البرررررررررن حرررررررررزم( المخرررررررررالف  

 

ذكر ل ان، لكن الذي يراه كثير من المحققين أن غير المجزوم به  صيغة صيغة جزم، قال ل ان،ال بد أن تكون ال
داخ  لي مسمى المعلق لي مسمى المعلق، ولذا تقسم معلقات البخاري إلى معلقات جاءت بصيغة الجزم، 

رد لي تحفة حيث أو  -رحمه هللا تعالى-ومعلقات جاءت بصيغة التمريض، ممن جزم بذلك أبو الحجاج المزي 
ن كانت الصيغة غير مجزوم بها، األشراف ما لي البخاري من ذلك معلمًا عليه ع امة التعليق  ب  إن )خ ت( وا 
وقال: ذكره مسلم لي  "أمرنا أن ننزل الناس منازلهم"النووي نفسه أورد لي رياض الصالحين حديث عائشة: 

كونه جاء بصيغة التمريض ال بصيغة الجزم، مع أنه لسماه معلقًا مع  يحه تعليقًا، لقال: "ذكر عن عائشة"صح
النووي نفسه قال: إن المعلق ما جاء بصيغة الجزم تبعًا البن الص اح،  -مختصر ابن الص اح-لي التقريب 
لنوع من الحديث معلقًا؛ ألنه بحذف أوله صار كالشيء المقطوع عن األرض، الموصول من األعلى وسمي هذا ا

بالسقف، كالشيء المقطوع عن بالسقف مث ًا، يعني لو ربطت شيء بالسقف وال يص  إلى األرض تكون علقته 
 الموصول من األعلى بالسقف مث ًا. األرض

 لما ونحوه الط اق وتعليق، الجدار تعليق كأنه مأخوذ من ،دارالج تعليق كأنه مأخوذ من" قال ابن الص اح:
إن أخذه من تعليق الجدار ظاهر، أما من تعليق "تعقبه البلقيني قائ ًا: ، "االتصال قطع من ليه الجميع يشترك

ابن الص اح يرى أن المأخذ "، الط اق ونحوه لليس التعليق هناك ألج  قطع االتصال ب  لتعليق أمر على أمر
ويخالفه لي تعليق  ،هذه الكلمة من تعليق الجدار وتعليق الط اق، يوالقه السراج البلقيني لي تعليق الجدارل

 أخذه من تعليق الجدار الذي اقره عليه البلقيني. -رحمه هللا تعالى-الط اق، استبعد الحالظ ابن حجر 
الط اق، ال يقصد تعليق الط اق إنما يقصد  تعليق المرأة، تعليق -رحمه هللا تعالى-أقول: لع  مراد ابن الص اح 

 [( سورة النساء584)] َفاَل َتِميُلوْا ُكلا اْلَمْيِل َفَتَذُروَها َكاْلُمَعلاَقِة{}تعليق المرأة، ال تعليق الط اق، ومنه قوله تعالى: 
 على ال نهأل ،ءشي من المعلق يءبالش تشبيه هذايقول القرطبي: " بمطلقة وال ذات زوج، لهي معلقة،أي ليست 

 ". انحم عليه علق ما على وال استقر األرض
وال ما علقت عليه من زوج هي لي عصمته إن حملت لهي  ،هذه المرأة لم تستقر لتستق  بنفسها وتتهيأ للخطاب

ن ،أطلق أنطق إن العشنق زوجي))تقول المرأة لي حديث أم زرع: ة معلقة ليست بذات زوج وال مطلقة، مسكين  وا 
 ، ليه من األلفاظ الغريبة ما ليه.أم زرع، حديث مطول لي الصحيح، نعمنعم، حديث  ((علقأ  أسكت

وله صور كثيرة تتعدد بتعدد ذف من مبادئ السند، ولو إلى آخره، على ك  حال التعليق عرلنا تعريفه وهو: الح
عليه الص اة -ن النبي ف وبينصث، إذا الترضنا أن بين الشيخ المهذه الصور تتعدد بعدد رواة الحدي ،رواته

خمسة رواة، يكون لهذا الحديث خمس صور، ك  راوي له صورة، إذا حذلت واحد صورة، حذلت الثاني  -والس ام
 صورة، حذلت الثالث صورة، إلى آخره.



 صور المعلق:
 المقصود أن للمعلق صور كثيرة منها: أن يحذف جميع السند مع إضالة القول إلى قائله، هذه صورة من صور

 هذا معلق لكنه مضاف إلى أم الدرداء. "وكانت لقيهة ،كانت أم الدرداء تجلس لي الص اة جلسة الرج "المعلق، 
لبخاري ال يضاف القول إلى هذا موجود لي اسند مع عدم إضالة القول إلى قائ ، الثاني: أن يحذف جميع ال

جميع السند إال أن يحذف عمر، قال أنس،  ابن عباس، قال ابن أن يحذف جميع السند إال الصحابي، قالقائله، 
على هذه الصور موجودة  واألمثلةه، يعني شيخه ويضيفه إلى من لوقه، أن يحذف من حدثالصحابي والتابعي، 

يقول الحالظ العراقي ليما ذكرنا المصنف لشيخه بصيغة قال، وليس من صور المعلق ما عزاه لي الصحيح، 
  :آنفاً 

 أمرررررررررا الرررررررررذي........................
 عنعنرررررررررررررررررررررررة كخبرررررررررررررررررررررررر المعررررررررررررررررررررررررازف  

 

 لشررررررررررررررريخه عرررررررررررررررزا برررررررررررررررر)قال( لكرررررررررررررررذي 
 )البرررررررررن حرررررررررزم( المخرررررررررالف   ال تصرررررررررغ  

 ج

آخر اإلسناد،  إلى ما يقوله المصنف كالبخاري مث ًا قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة.. لليس من صور المعلق
  العلم من يرى أنه معلق، من أهي، لكون البخاري يقول: قال هشام بن عمار بن عمار من شيوخ البخار هشام 

ب  حكمها حكم  ما عزاه المصنف لشيخه بصيغة قال لكن الصواب أنه ليس بمعلق، لليس من صور المعلق
، وعلى هذا يشترط للحكم باتصالها شيئان: س امة الراوي من التدليس؛ ألن حكمها حكم المعنعن، لكذي عنعنة  

شرط لواكان ممن لم يحتم  األئمة تدليسه،  تحديث، ال سيما إذاالعنعنة، والمدلس ال تقب  عنعنته حتى يصرح بال
الثاني: لقاء الراوي لمن روى عنه على الخ اف لي اشتراط اللقاء والمعاصرة، يقول الحالظ ابن حجر: ظهر 
باالستقراء من صنيع البخاري أنه ال يعدل عن صيغة التحديث الصريحة إلى مث  هذه الصيغة قال لنا، أو قال 

تكون لي شيء يسير لي إسناده، ال بد أن يوجد شيء يسير ولو لم يكن قادحًا لي  ، نعم إال لنكتة، إال لنكتة  ل ان
إسناده، لمث ًا حديث المعازف، حديث هشام بن عمار، النكتة لي ذلك كونه لم يجزم بالصحابي حدثني أبو مالك 

كونه ال يجزم بهذا الصحابي أو بذاك ال يؤثر،  الخبر؛ ألنألشعري، هذه نكتة يسيرة ال تؤثر لي أو أبو عامر ا
ن كان قد روى عن هشام بن عمار أحاديث –من الجزم بصيغة التحديث  -رحمة هللا عليه-لعدل اإلمام  وا 

 لكنه عدل عنها للتردد لي الصحابي. -خمسة أو ستة بصيغة التحديث
ة، يعني إذا كان الحديث مروي لي حال قال ل ان إال لي حال المذاكر  :ن البخاري ال يقولمنهم من يقول: إ

الحديث المعلق  المذاكرة ال لقصد التحديث، وحال المذاكرة يتوسع ليها ما ال يتوسع إذا قصد التحديث، وعلى ك   
أو أكثر من أول  ضعيف، هذا األص  ليه، لماذا؟ ألنه لقد شرطًا من شروط القبول وهو اتصال السند بحذف راو  

لي كتاب لم يشترط  قإذا كان الحديث المعل ل بذلك المحذوف، وهذا الحكم خاص بمابحا إسناده مع عدم علمنا
أما إذا وجد الحديث المعلق لي كتاب التزمت صحته لهذا له حة، أو اشترطها لكن لم يف  بشرطه، مؤلفه الص

نه : إقالما ي أحدهما، هذا ال شك أن له حكم خاصحكم خاص، إذا وجد الحديث المعلق لي الصحيحين لي 
نه ضعيف؛ ألنه سقط من : إضعيف بإط اق؛ ألن هذا الكتاب التزمت صحته، وتلقته األمة بالقبول، ل ا يقال

 أو أكثر. إسناده راو  
 معلقات الصحيحين: 



بالنسبة لمعلقات مسلم وعدتها أربعة عشر حديثًا معلقًا، وكلها موصولة لي صحيح مسلم إال  :معلقات الصحيحين
احد موصول لي صحيح البخاري، ه  نحتاج إلى البحث لي معلقات مسلم؟ نعم نحتاج إلى واحد، هذا الو 

كلها موصولة لي صحيح مسلم، وواحد منها موصول لي صحيح البخاري، إذًا  هاالبحث؟ ال نحتاج، لماذا؟ ألن
 انتهينا من معلقات مسلم.

وجاء موصواًل لي الكتاب نفسه، وهذا هو  معلقات البخاري: ال تخلو من حالين: الحالة األولى: ما كان معلقاً 
إذا كان عدة المعلقات لي صحيح البخاري ألف وث اثمائة وأربعين  يعنيكثير الغالب على معلقات الصحيحين، ال

ال ما  كلها موصولة إال مائة وستين، أو مائة وتسعة وخمسين، هذا الموصول لي الصحيح نفسه يبحث ليه وا 
ه  نحتاج إلى بحث لي حديث معلق وهو موصول لي الصحيح نفسه؟ ال نحتاج يبحث؟ ال يحتاج إلى بحث، 

 إلى بحثه.
الثانية: وهي ما ال يوجد لي الصحيح إال معلقًا إذ لم يوص  لي موضع آخر من الكتاب وعرلنا أنها يسيرة تقرب 

 خلو من صورتين:هذه األحاديث التي لم توص  لي موضع آخر ال توستون حديثًا، شر إذ عدتها مائة من العُ 
وحكى، لهذه الصيغة يستفاد منها الصحة إلى من علق  لى: أن يصدر بصيغة الجزم مث  قال وروى وذكراألو 

يعني إذا كان  عنه، لكن يبقى النظر لي من أبرز من الرجال، لمن هؤالء الرجال من هو على شرط البخاري،
يبقى النظر ليمن ، ضمنه البخاري، ذوف مضمون التعليق بصيغة الجزم لالمحذوف نحتاج إلى بحثه؟ ال، المح

ذكر من الرواة، من ذكر من الرواة يحتاجون إلى بحث ولو كان بصيغة الجزم، كثير منهم من هو على شرطه، 
صحيح على شرط غيره، لمنهم ما هو موجود لي ى شرطه، ومنهم من ال يلتحق بشرطه لكنه لمنهم من هو عل

بخاري، وقد يكون حسنًا، وقد يكون ضعيفًا ال من جهة قدح لي رجاله، ب  صحيح مسلم لكنه ليس على شرط ال
ومقدمة لتح الباري شرح  ذلك كثيرة، موجودة لي هدي الساري من جهة انقطاع يسير لي إسناده، واألمثلة على 

 صحيح البخاري البن حجر.
يروى ويذكر ويقال، لهذه مث  روي و  الحالة الثانية: أن يصدر المعلق بصيغة التمريض، بصيغة التمريض،

الصيغة ال يستفاد منها الصحة وال الضعف، لفيها ما هو صحيح على شرطه أيضًا، ومنها ما هو صحيح ليس 
 الصحيح أثناء لي له لإيرادهومع ذلك  قال ابن الص اح:منها ما هو حس، وليها ما هو ضعيف، على شرطه، و 

يعني وجود هذا  إليه، ويركن به يؤنس أشعاراً  أصله صحةب مشعرإيراده له لي أثناء الصحيح  -حتى الضعيف-
ن كان ليه شيء من الضعف لإيراده لي كتاب ا  يدل على أنه أص . لتزمت صحته وتلقته األمة بالقبولالخبر وا 

قلي  جدًا وحيث يقع ذلك ليه يتعقبه  "الضعيف الذي ال عاضد له لي الكتاب قلي  جداً "يقول ابن حجر: 
: "ال يتطوع اإلمام لي -رضي هللا عنه-، ومثال ذلك قول البخاري: ويذكر عن أبي هريرة المصنف بالتضعيف
 مكانه" ولم يصح.

وطريق معرلة الصحيح من غيره من هذه المعلقات هو البحث عن إسناد الحديث والحكم عليه بما يليق به، وقد 
 ه هللا خيرًا.تولى ذلك الحالظ ابن حجر لي كتابيه لتح الباري وتغليق التعليق جزا 

 المرس :تعريف 



وهو لي اللغة: اسم مفعول من اإلرسال وأصله من قولهم: أرس  الشيء أي ، والثاني: المرس  "والثاني: المرسل"
َياِطيَن َعَلى اْلَكاِفِريَن{ أطلقه وأهمله، ومنه قوله تعالى، ، يعني أطلقناهم [( سورة مريم23)] }َأَلْم َتَر َأناا َأْرَسْلَنا الشا

ناقة مرسال،  تفرقين، ويحتم  أن يكون من قولهم:أي م ذًا من قولهم: جاء القوم أرساالً ويحتم  أن يكون مأخو 
أي سريعة السير، أصله من قولهم: أرس  الشيء وأطلقه، كأن الراوي أطلق الحديث أطلقه وأرسله وتركه بدون 

مفرق بين الراوي ومن  تفرقين يعني هذا السند سندأي م إسناد، يحتم  أن يكون جاء من قولهم: جاء القوم أرساالً 
ويحتم  أن يكون من قولهم: ناقة مرسال أي سريعة السير،  ..،لرق بينهما بحذفو حذلت الواسطة،  روى عنه إذ

كأن المحدث أسرع لي إلقاء الحديث بدون إسناد، ويجمع على مراس  ومراسي ، كالمفاتح والمفاتيح، والمساند 
 والمسانيد.

، هذا هو الذي جرى عليه الحالظ لي -صلى هللا عليه وسلم-ما رلعه التابعي إلى النبي  :االصط احولي 
أرسله كبار التابعين دون صغارهم،  ا: إن المرس  يختص بمالنخبة وابن الص اح والعراقي وغيرهم، وقي 

 لأحاديث صغار التابعين تسمى مقاطيع، منقطعة.
 ،-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :أن المرس : قول غير الصحابي والمشهور عند الفقهاء واألصوليين
، لعلى هذا يشم  لوقه ممن يسمعه لم من رواته لي يكون  بأن إسناده انقطع ماوعرله الخطيب لي الكفاية بأنه: 

 جميع أنواع االنقطاع، ليدخ  ليه المنقطع والمعض  والمعلق.
 علررررررررررررررى المشررررررررررررررهور   مرلرررررررررررررروع تررررررررررررررابع  
 منرررررررررررررررررره ذو أقرررررررررررررررررروال   أو سررررررررررررررررررقط راو  

 ج

 مرسرررررررررررررررررررررررر  أو قي ررررررررررررررررررررررررده بررررررررررررررررررررررررالكبير   
ل األكثررررررررررررررررر لرررررررررررررررري اسررررررررررررررررتعمال    واألو 

 ج

عليه -المقصود أن المرس  ما سقط من آخر إسناده، أو ما سقط صحابيه، أو ما رلعه التابعي إلى النبي 
 ، وهذه العبارة أدق.-الص اة والس ام
 يقول البيقوني: 

 ومرسررررررررررر  منرررررررررررره الصررررررررررررحابي سررررررررررررقط
 

 ................................... 
 وهنا يقول: 

 مرلرررررررررررررروع تررررررررررررررابع علررررررررررررررى المشررررررررررررررهور  
 ج

 ................................... 
وعلى هذا إذا سقط منه صحابيان، صحابي يروي عن صحابي ثم سقط الصحابيان معًا، ورلعه  ،مرلوع التابعي

يقوني لو وجد صحابي وحذف صحابي، يكون مرس ، وعلى عبارة الب -عليه الص اة والس ام-التابعي إلى النبي 
الصحابي يرويه عن صحابي آخر لحذف الصحابي، كاألحاديث التي يرويها صغار الصحابة الذين لم يدركوا 

لكن علم بمرس  الصحابي، على ما سيأتي، أول البعثة، يروون عن كبار الصحابة، وهو ما يعرف عند أه  ال
، -عليه الص اة والس ام-ه التابعي صغيرًا كان أو كبيرًا إلى النبي المعتمد عند أه  العلم أن المرس  ما يرلع

 جالس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول بينمابن الخيار قال: م مالك عن عبيد هللا بن عدي مثاله: ما رواه اإلما
 لإذا -وسلمصلى هللا عليه - هللا رسول جهر حتى ،به ساره ما يدر للم لساره رج  جاءه إذ الناس ظهراني بين
 الحديث. ..المنالقين من رج  قت  لي يستأذنه هو



، هذا الخبر -عليه الص اة والس ام-ورلع الخبر إلى النبي  ،عبيد هللا بن عدي بن خيار من كبار التابعين
 مرس . 

 حكم المرس :
 حكمه: اختلف العلماء لي المرس  على أقوال:

نه إلى أن المرس  صحيح يحتج به لي الدين، المرس  صحيح ذهب األئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد لي رواية ع
بأسرهم أجمعوا  يحتج به لي الدين، ونسبه الغزالي إلى الجماهير، ب  نق  ابن عبد البر عن الطبري أن التابعين

 نق  ابن عبد البر عنن األئمة بعدهم إلى رأس المائتين، عنهم إنكاره وال عن أحد م على قبول المرس ، ولم يأت  
عنهم إنكاره وال  أجمعوا على قبول المرس ، ولم يأت   -يعني نق  االتفاق واإلجماع–الطبري أن التابعين بأسرهم 

مروي عن سعيد بن المسيب أنه ال يحتج بالمرس  على ما سيأتي، ن األئمة بعدهم إلى رأس المائتين، عن أحد م
لتابعين، لكيف ينق  الطبري اإلجماع مع مخالفة والطبري نق  اإلجماع عن التابعين وسعيد بن المسيب ألض  ا

 هالطبري له رأي لي اإلجماع وهو أن اإلجماع قول األكثر، قول األكثر إجماع عنده، ولذا تفسير  سعيد؟ كيف؟
ثم يذكر قول الجمهور  "اختلف القرأة لي قراءة قوله تعالى على أقوالما يقول: "و المشهور التفسير الكبير له كثيرًا 

خ اف لكن باعتبار ذاكر الهو  "إلجماع القرأة على ذلك يقول: "والصواب لي ذلك عندنا كذا المخالف ثمويذكر 
 ي معنى آية أو لي حكم من األحكامأن الخ اف هو قول األق ، قول األكثر عنده إجماع، لهو يذكر الخ اف ل
ي ذلك عندنا قول كذا إلجماع كذا، يذكر قول الجمهور ثم يذكر القول المخالف وهم القلة ثم يقول: والصواب ل

 لاإلجماع عنده قول األكثر وليس بقول الك .
القول بأن  اذ، واحتج لهحتى قدموا المرس  على المسند -أعني قبول المراسي –غالى بعض القائلين بهذا القول 

لجزم بعدالة سكوت الراوي مع عدالته عن ذكر من روى عنه وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام يقتضي ا
ألن من أسند أحالك، ومن  من يرى أن المرس  أقوى من المسند؛المسكوت عنه، لسكوته كإخباره بعدالته، منهم 

عليه -أرس  ضمن لك ما حدث، واحتج له بأن الغالب على أه  تلك القرون الصدق والعدالة بشهادة النبي 
 ذين يلونهم((.ثم الذين يلونهم، ثم ال ،))خيركم قرني: -الص اة والس ام

القول الثاني: ذهب أكثر المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب األصول إلى أن المرس  ضعيف ال يحتج به، 
اعي والشالعي وأحمد بن حنب  ومن بعدهم من لقهاء ز و يد بن المسيب والزهري ومالك واألوحكاه الحاكم عن سع

 لى سائر الفقهاء وجميع المحدثين. ه ابن عبد البر إونسب ،المدينة، وهو ما قرره اإلمام مسلم لي صدر صحيحه
 العلة لي ذلك لي رد المرس : 

والعلة لي ذلك لي رد المرس  هو الجه  بحال الراوي الساقط، احتمال أن يكون الساقط صحابي، هذا احتمال، 
سقط تابعي، احتمال أن يكون الساقط تابعي آخر وصحابي، سقوط الصحابي ما يضر، لكن اإلشكال ليما إذا 

يحتم  أن يكون  -عليه الص اة والس ام-أو تابعي ثالث، قد يسقط أكثر من راوي إذا رلع التابعي إلى النبي 
لتابعين أو ث اثة أو ا التابعي هذا رواه عن تابعي والتابعي عن تابعي، والتابعي عن تابعي، وأسقط اثنين من

يروي بعضهم عن  روي بعضهم عن بعض، ستة من التابعينأربعة أو خمسة؛ ألنه وجد رواية ستة من التابعين ي



ليكون حينئذ سقط من اإلسناد خمسة أشخاص، وك  واحد من هؤالء التابعين الذين أسقطهم هذا التابعي  بضع،
 نعم قابلون للجرح والتعدي ، قد يكون ليهم المجروح، ليهم غير الثقة، إذًا الخبر يضعف حتى تعرف الواسطة.

ذاالعلة لي رد ا  لمرس  هو الجه  بحال الراوي الساقط؛ ألنه يحتم  أن يكون الساقط من السند غير صحابي وا 
  يقول الحالظ العراقي: كان كذلك ليحتم  أن يكون ضعيفًا، 

 واحرررررررررررررررتج مالرررررررررررررررك كرررررررررررررررذا النعمرررررررررررررررانُ 
 ورده جمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهر النقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد  
 وصرررررررررررراحب التمهيررررررررررررد عررررررررررررنهم نقلرررررررررررره

 ج

 وتابعوهمررررررررررررررررررررررررررررا برررررررررررررررررررررررررررره ودانرررررررررررررررررررررررررررروا 
 للجهررررررررررررر  بالسررررررررررررراقط لررررررررررررري اإلسرررررررررررررناد  
 ومسررررررررررررلم صرررررررررررردر الكترررررررررررراب أصررررررررررررله

 ج

هناك قول جة" هذا ك ام مسلم لي صدر الصحيح، المرس  لي أص  قولنا وقول أه  العلم باألخبار ليس بح"
القول األول قبلت من غير شرط، والثاني ردت ي ثالث وهو اإلمام الشالعي حيث قب  المراسي  لكن بشروط، ل

ث اثة منها لي الراوي  :الشالعي لقب  المراسي  بشروط أربعة من غير شرط، والثالث: ليه توسط، توسط اإلمام
اإلمام الشالعي يشترط لي  ، ، وتفصي  هذه الشروط لي رسالته الشهيرةالحديث المرس    ، والرابع ليالمرس  

المرس  أن يكون من كبار التابعين، وأن يكون إذا سمى أحدًا ممن يروي عنه ال يسمي مرغوبًا لي الرواية عنه، 
ذا شرك أحدًا من ي   ، والشرط الرابعشروط لي الراوي المرس  الرواة لم يخالفه، هذه عني أنه ال يروي إال عن ثقة، وا 

أو حديث مسند أو يشهد له  ي الحديث: أن يكون له شاهد يقويه بمرس  آخر يرويه غير رجال األولشرط ل
ط اإلمام الشالعي و وشر ن له شاهد يقويه، ه ذلك، المقصود ألتوى عوام أه  العلم أو قول صحابي أو ما أشب

 .-رحمه هللا تعالى-مبسوطة لي رسالته 
 مرس  الصحابي:
أو لعله  -صلى هللا عليه وسلم- مرس  الصحابي وهو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول ،مرس  الصحابي

عليه -ير يروي عن النبي أو غيابه، الصحابي الصغ مهأو لتأخر إس ا م يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنهمما ل
ابن عباس يروي دء الوحي، بدء الوحي قب  أن تولد، ب :عائشة تروي حديثما لم يشهده،  -الص اة والس ام

قب  أن يولد، لعائشة يحتم  أنها روتها عن النبي  -عليه الص اة والس ام-أحاديث قب  أن يولد، حدث بها النبي 
ويحتم  أن عائشة وابن عباس رويا األخبار  ،لحديث، وابن عباس كذلكيعني أعاد لها ا -عليه الص اة والس ام-

عليه الص اة -ما أخبر به الصحابي عن قول النبي  :مرس  الصحابيآخر وأسقطوا الصحابي، عن صحابي 
أو لعله مما لم يسمعه أو يشاهد إما لصغر سنه كعائشة وابن عباس وابن الزبير وغيرهم من صغار  -والس ام
ما رواه الشيخان عن عائشة  :ومثالهريرة أو غيابه عن حضور هذه القصة، أو تأخر إس امه كأبي ه ،الصحابة

 من الوحي الرؤيا الصالحة.." -صلى هللا عليه وسلم- أنها قالت: "أول ما بدئ به رسول هللا -ارضي هللا عنه-
 الحديث.

عليه -يا القصة ما يدل على أن النبي لم تدرك هذه القصة، لكن لي ثنا -ارضي هللا عنه-ومعلوم أن عائشة 
 هكذا، يعني يدل على أن الرسول حدثها. حدثها بهذا الخبر، ضمني، أطلقني -الص اة والس ام



لى ذلك، على قبول حكمه: مرس  الصحابي مقبول عند جماهير األمة، ب  نق  األسنوي والنسفي اإلجماع ع
ئيني لقالوا: مرس  الصحابي ال يقب  إال إذا عرف بصريح وشذ قوم منهم أبو إسحاق اإلسفرامراسي  الصحابة، 

 يقول الحالظ العراقي: روي إال عن صاحبي، خبره أو بعادته أنه ال ي
 أمررررررررررررررا الررررررررررررررذي أرسررررررررررررررله الصررررررررررررررحابي

 لحكمرررررررررره الوصرررررررررر  علررررررررررى الصررررررررررواب                 ج
 
 

 المعض  والمنقطع:
َّل فالمنقطع""والثالث إن كان باثنين فصاع: -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ   .دا  مع التوالي فهو المعضل وا 

ما كان السقط لي إسناده ال لي أوله وال لي آخره، عرلنا أنه إن كان السقط لي أوله من  الثالث من أنواع السقط:
ن كان م ن آخره إسقاط الصحابي لهو المرس ، يبقى الثالث إذا كان لي أثنائه، إذا قب  المصنف لهو المعلق، وا 

ن كان باثني لي األثناءكان السقط  ن لصاعدًا مع التوالي ال لي أوله وال لي آخر، لإن كان بواحد لهو المنقطع، وا 
ن كان بواحد أو بأكثر من لهو المعض ، لإن كان السقط  باثنين لصاعدًا على التوالي لهو الحديث المعض ، وا 

 واحد من أكثر من موضع لالمنقطع.
 تعريف المعض :

من اإلعضال، يقال: عض  بي األمر وأعض  بي إذا صعب، وك  مستصعب لقد  لالمعض  لغة: مأخوذ
ليست من المسائ  السهلة، إذا قي :  ه من عض  المسائ  يعني من صعابهاعض ، تسمعون كثيرًا من يقول: هذ

هذه من عض  المسائ  يعني من المسائ  الصعبة، ك  مستصعب لقد عض ، وكذلك ك  شيء ضاق به 
وهو من حيث االشتقاق مشك ، لكن  ،  بفتح الضاد ، والمحدثون يقولون: معض  لهو معض  موضعه لقد عض  

مفعول، هذا الحديث معض     ، اسمابن الص اح بحث لوجد له قولهم: أمر عضي ، أي مستغلق شديد، معض  
حد سه ، لكن الراوي أعضله، أعضله لجعله مستغلقًا شديدًا على من يبحث ليه؛ ألنه إذا كان السقط وا يعني أن

 إذا كان السقط باثنين لصاعدًا صعب األمر.
ألن الراوي له  ى التوالي، سمي هذا النوع معض اً إسناده اثنين لصاعدًا عل اصط احًا: هو ما سقط من أثناء

وحال بينه وبين معرلة  ،بإسقاطه رجلين لأكثر قد ضيق المجال على من يريد معرلة حاله من القوة والضعف
ومثاله: ما رواه اإلمام مالك أعياه للم ينتفع به من يرويه عنه، ح أو التعدي ، أو ألن المحدث أعضله و رواته بالجر 

))للملوك طعامه وكسوته  :-صلى هللا عليه وسلم- قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه-أنه بلغه أن أبا هريرة 
ألنه سقط منه راويان متواليان بين مالك لهذا الحديث معض ؛  وال يكلف من العم  إال ما يطيق(( ،بالمعروف

 محمد بن عج ان وأبوه. :وأبي هريرة هما
وهناك نوع آخر من المعض  ذكره الحاكم وهو: أن يعضله الراوي من أتباع التابعين ليقفه على التابعي، ليحذف 

عن التابعي لوقفه  ، وهو لي األص  حديث مرلوع، لإذا جاء تابع التابعي وذكره-عليه الص اة والس ام-النبي 
صار الستحقاق اسم اإلعضال أولى كما يقول ابن  -عليه الص اة والس ام-عليه، حذف الصحابي والنبي 

 الص اح.
عليه الص اة -الحاكم ذكر هذا النوع وهو أن يعضله الراوي من أتباع التابعين ليقفه على التابعي، ليحذف النبي 

نه حسن، لاالنقطاع بواحد مع الوقف صدق عليه انقطاع باثنين، يقول ابن الص اح: إوالصحابي،  -والس ام



-العراقي  ولذا يقول الحالظ ، وهو باستحقاق اسم اإلعضال أولى، والصحابي -عليه الص اة والس ام-الرسول 
 : -رحمه هللا تعالى

 والمعضرررررررررررر  السرررررررررررراقط منرررررررررررره اثنرررررررررررران  
 حررررررررررررذف النبرررررررررررري والصررررررررررررحابي معررررررررررررا
ررج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  جر

 

 لصررررررررررررررررراعدًا ومنررررررررررررررررره قسرررررررررررررررررم ثررررررررررررررررران   
 نررررررررررره علرررررررررررى مرررررررررررن تبعررررررررررراووقرررررررررررف مت

 ج

 زاد البرهان الحلبي:
 والشررررررررررررررط لررررررررررررري سررررررررررررراقطه التررررررررررررروالي

 ج

 واالنفررررررررررررررررررررراد لرررررررررررررررررررريس باإلعضررررررررررررررررررررال   
 ج

 يعني إذا سقط اثنان متواليان.
 والشررررررررررررررط لررررررررررررري سررررررررررررراقطه التررررررررررررروالي

 جج

 واالنفررررررررررررررررررررراد لرررررررررررررررررررريس باإلعضررررررررررررررررررررال   
 

صار ن إذا حذف الشيخ وشيخه ثم حذف شيخ الشيخ ما يسمى إعضال، لك ذكر شيخه حذف راوي ثم أنه
و أيضًا أسوأ وه ،والمعض  ضعيف ال يحتج به؛ ألنه أسوأ حااًل من المرس  لتعدد الساقط من إسنادهإعضال، 

 من المعلق والمنقطع. 
 تعريف المنقطع:

إبانة بعض أجزاء الجرم من  :لانقطع وتقطع، والقطع من االنقطاع، يقال: قطعه واقتطعهوالمنقطع: اسم لاع  
 ضد االتصال. بعضه لص ًا، واالنقطاع

اصط احًا: عرف بأنه ما لم يتص  إسناده على أي وجه كان انقطاعه أي سواًء كان هذا االنقطاع لي أول السند 
األص  لي االنقطاع أنه ضد االتصال،  :يعني إذا قلنابر النووي هذا التعريف هو الصحيح، واعت ،أو لي آخره

اده منقطع، يدخ  لي ذلك المعلق والمرس  والمعض ، كلها لك  ما لم يتص  إسناده منقطع، ك  ما لم يتص  إسن
تدخ  لي االنقطاع، نعم هي داخلة من حيث اإلط اق العام لي االنقطاع لكن لي اإلط اق الخاص الذي مشى 

لقط، ألنه إن سقط من أثناء إسناده راويان  عليه عندنا لي النخبة، مشى على أنه ما سقط من أثناء إسناده راو  
الي لهو معض ، إن سقط من أوله معلق، إن سقط من آخره مرس ، يبقى صورة واحدة هي ما سقط من على التو 

لي أكثر من موضع ال على التوالي، ما  أثناء إسناده راو واحد ويلتحق بها ما سقط من أثناء إسناده أكثر من راو  
 رواه الترمذي عن الحجاج بن أرطأةما  :لي أكثر من موضع مثاله أكثر من راو  راو  أو سقط من أثناء إسناده 

لدرأ  -صلى هللا عليه وسلم- استكرهت امرأة لي عهد رسول هللا"عن عبد الجبار بن وائ  بن حجر عن أبيه قال: 
هذا حديث غريب وليس إسناده بمتص ، وعبد الجبار لم "، قال أبو عيسى: -عليه الص اة والس ام- "عنها الحد

، لهناك واسطة بين عبد الجبار وأبيه ساقطة، والحديث منقطع "بيه بستة أشهريسمع من أبيه ألنه ولد بعد أ
 ضعيف ال يحتج به لتخلف شرط من شروط القبول وهو االتصال.

"ثم قد يكون واضحا  أو خفيا ، فاألول يدرك بعدم التالقي ومن ثم احتيج إلى : -رحمه هللا تعالى-ثم قال الحالظ 
أن السقط من اإلسناد قد يكون واضحًا جليًا يدركه من له أدنى عناية  -الىرحمه هللا تع-، يعني التاريخ"

ويعرف هذا النوع بعدم الت اقي  ،بالحديث وعلومه ورجاله وهو ما تقدم من اإلرسال والتعليق واالنقطاع واإلعضال
ويعرف  ،وى عنهيعرف السقط الظاهر بعدم الت اقي بين الراوي ومن ر ه لكونه لم يدرك عصره، بين الراوي وشيخ

نجزم بأن هذا  ولد سنة مائة وعشر أو مائة وخمس هذا بالتاريخ، إذا عرلنا أن الشيخ مات سنة مائة والراوي عنه



األول وهو الواضح يدرك لالنزهة: "لي قول الحالظ لي الشرح من روى عنه؛ ألنه ولد بعد ولاته،  الراوي لم يلق
عا وليست له منه إجازة وال وجادة" يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمبعدم الت اقي بين الراوي وشيخه بكونه لم 

ال شك أن أه  الحديث يحكمون باالنقطاع إذا تباعدت األمصار، ي هما متعاصران لكنهما لم يجتمعا، أدركه يعن
 ، وال عرف أنهما حجا لي سنة واحدةكأن يوجد شخص لي الهند مث ًا وآخر لي األندلس يروي هذا عن هذا

ك الحالظ ابن رجب يحكم باالنقطاع لي هذه الصورة، المتقدمون يحكمون بمث  هذا باالنقطاع كما نص على ذل
 لخفيليه نظر؛ ألن هذا من السقط ا "أو أدركه لكنهما لم يجتمعا" :لكن هذا القول من الحالظلي شرح البخاري، 

ذا وجدت المعاصرة ولم يلق الراوي من روى على ما سيأتي تقريره لي المرس  الخفي؛ ألنه وجدت المعاصرة لإ
 عنه هذا هو المرس  الخفي على ما سيأتي تقريره، لليس من الواضح.

لتضمنه معرلة المواليد الرواة وولياتهم ورح اتهم  "ومن ثم احتيج إلى التاريخ": -رحمه هللا تعالى-قول الحالظ 
الوقت الذي تضبط به األحوال من المواليد والوليات،  واخت اطهم وغير ذلك، ذكر السخاوي لي حقيقة التاريخ أنه

 حسنة من تعدي  وتجريح ونحو ذلك. ويلتحق به ما يتفق من الحوادث التي ينشأ عنها معان  
، ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، "الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم وقد التضح أقوام ادعوا"قال الحالظ: 

؟ يدعي، باب التشبع والتزيد هي شخص أنه روى عن شخص وهو لم يلقه أو لم يعاصر قد يقول القائ : كيف يدع
وروى عنه، ثم إذا سئ  عن تاريخ مولده وجد أنه لم يولد لي  تهواه، ليزعم أنه لقي الشيخ ل انمما تحبه النفوس و 

حقق من األمر وجد لإذا ت ،ول ان بع ويزعم أنه قرأ على ل ان ول انذلك الوقت، يوجد لي هذا العصر من يتش
هذا  من بعض المؤلفين الذين لم يدركهمب  وجد لي هذا العصر من يكتب إهداءات لنفسه األمر ليس كذلك، 

 بس ثوبي زور، نسأل هللا العالية.ك ا تشبع، والمتشبع بما لم يعط  
حساس بالمهانة والضعف يريد أن يرلع ويجبر هذا النقص بهذا  التشبع، وال وال شك أن هذا شعور بالنقص وا 

التواضع هو الذي يرتفع به اإلنسان، سبب من أسباب ضعفه ومهانته وضعته، يدري المسكين أن هذا هو 
يزعم أنه قرأ و  الصدق لي المعاملة مع هللا ومع خلقه هو الذي يرتفع به اإلنسان، أما شخص يتشبع بما لم يعط  

 ك  هذا ال يجدي شيء. وقرأ ولع  وترك وأدرك ل ان
حاكم: "لما قدم علينا أبو جعفر الكشي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده لذكر أنه سنة ستين يقول ال

هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بث اثة عشر سنة"  :ومائتين، سنة ستين ومائتين، لقلت ألصحابنا
 التضح المسكين لما ذكر التاريخ.

 سبب وضع التاريخ:
}َيْسَأُلوَنَك َعِن األِهلاِة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنااِس اإلس ام، التاريخ لي غاية األهمية، سبب وضع التاريخ لي أول 

}  قات عباداتهم ومعام اتهم. يعرلون بها أو يؤرخون بها،  [( سورة البقرة524)] َواْلَحجِ 
آخر مكتوب  أتي بصك ليه دين لشخص على -رضي هللا عنه-سبب وضع التاريخ لي أول اإلس ام أن عمر 

أو شعبان القاب ؟ بس شعبان وانتهى، لكن ما    شعبان، لقال: أهو شعبان الماضيإلى شعبان وقت حلول األج
 رضي هللا عنه-ألنه ما لي تاريخ، ما لي سنة كذا، ثم أمر  ؛يدرى هو شعبان الماضي أو شعبان القادم

 بوضع التاريخ.  -وأرضاه



وجعلوا أول السنة ، إلى المدينة -صلى هللا عليه وسلم-ن هجرة النبي واتفق الصحابة على ابتداء التاريخ م
، والعدول عن هذا التاريخ الذي اتفق عليه الصحابة -رضوان هللا عليهم-المحرم، هذا مح  اتفاق بين الصحابة 

كان من  إلى غيره ال شك أنه سلوك لغير سبي  المؤمنين، لمن قلد الكفار لي تواريخهم أو غير لي التاريخ ولو
أو عم  بخ اف ما اتفق عليه الصحابة من جعلهم أول  ،ولو كان من الهجرة يالهجرة سواًء عم  بالتاريخ الشمس

محرم، منهم من يقول: أول السنة ربيع األول؛ ألن أول الهجرة لي ربيع األول، نقول: ال، الصحابة اتفقوا الالسنة 
العم  بغير هذا التاريخ الذي اتفق عليه الصحابة سلوك لغير على جع  المحرم أول السنة، شهر هللا المحرم، ل

م إلى يومنا هذا، وهللا المستعان، وحيد عن جادة المسلمين التي اتفقوا عليها منذ صدر اإلس ا ،سبي  المؤمنين
  .وهللا أعلم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6) شرح نخبة الفكر

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 الس ام عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 (عنا)المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي ك -ط الخفيوهو السق-"والثاني  :-رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ 

التعليق واإلرسال واالنقطاع  عه أربعة:، السقط الظاهر أنوا وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق"
ولذا نوعان: التدليس واإلرسال الخفي، واإلعضال، هذه األربعة مجتمعة تشك  السقط الظاهر، السقط الخفي 

وقال، وكذا المرس  الخفي من المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كا)عن(،  -و السقط الخفيوه-"والثاني قال: 
أن القسم الثاني وهو ما كان السقط ليه خفيًا بحيث يخفى على كثير  -رحمه هللا تعالى-، يعني معاصر لم يلق"

لخفائه  وعلى األسانيدون على طرق الحديث المطلع ، ب  ال يدركه إال األئمة الحذاقممن يشتغ  بهذا العلم
 هما: المدلس والمرس  الخفي. ،وغموضه نوعان

 المدلس:
وخرج  لالمدلس لغة: اسم مفعول مشتق من الدلس بفتحتين وهو الظلمة كالدلسة، ومنه قولهم: أتانا دلس الظ ام،

 كتمان عيب السلعة على المشتري. :لي الدلس والغلس، والتدليس
يعني ه  التدليس بالنسبة للسيارات يبه على وجه يوهم أنه ال عيب ليه، ع والتدليس لي االصط اح: ما أخفي

يمكن أن يحص  لي ظاهر السيارة؟ لي جرمها البادي للعيان؟ يعني لو صدمت السيارة وصلحت يمكن يدلس 
 السيارة على على المشتري ليها؟ نعم، ما يمكن، ما يمكن يدلس؛ ألنه ظاهر ما يخفى على أحد، لكن لو أقبلت

ثم وضع ليها شيء من الزيت الثقي  أو شبهه، تعبر يعني كم يوم حتى تمشي على المشتري  ما يسمونه التخبيط
 الذي ال يفهم، هذا خفي، هذا تدليس.

يس، ويمثلون تسويد شعرها تدل ....طاء الكبيرة السن،تسويد شعر الجارية، الجارية الشم عند الفقهاء من التدليس
رساله، تصرية اإلب أيضًا بجمع ماء الرحى  تدليس؟ الدابة هذا  ليك  هذا تدليس على المشتري، لكن العرج  وا 

 وهللا المتسعان. ال، ليس بتدليس؛ ألنه يرى،
ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه ال عيب ليه، لكن الظاهر ال يمكن  :المقصود أن المدلس لي االصط اح

 على الحديث كأنه أظلم أمره وغطاه.جه الصواب على الواقف ألن الراوي لما أخفى و  إخفاؤه، سمي بهذا االسم
 أقسام التدليس:

لقطع، تدليس العطف، تدليس الشيوخ، وقسم التدليس إلى خمسة أقسام: تدليس اإلسناد، تدليس التسوية، تدليس ا 
يق بين التدليس هو أن يروي المحدث عن من لقيه ما لم يسمعه منه موهمًا أنه سمعه منه، للتفر  :وتدليس اإلسناد

، ال بد أن نعرف حال الراوي مع من روى عنه، هواإلرسال الخفي ال بد أن نعرف حال الراوي عن من روى عن
لإن ثبت أنه سمع منه إن ثبت أنه سمع منه أحاديث ثم روى عنه حديثًا لم يسمعه بصيغة موهمة لهذا تدلس 



 ،ه ما لم يسمعه منه، ثبت اللقاء لي األولى ثبت السماعاتفاقًا، إذا ثبت أن الراوي لقي من روى عنه ثم روى عن
 لهذا أيضًا تدليس. عنه بصيغة موهمة ما لم يروه عنه الثانية ثبت اللقاء بمن روى عنه، ثم روى 

ه له عن من عاصره بصيغة موهمة لإن هذا اوي عن من عاصره ممن لم يثبت لقاؤ الصورة الثالثة: إذا روى الر 
ا االنقطاع الظاهر، لهي أربع س من التدليس، إذا روى الراوي عن من لم يعاصره هذمن اإلرسال الخفي ولي

 صور:
تدليس اإلسناد: أن يروي المحدث عن من لقيه ومن باب أولى إذا روى عن من سمع منه ما لم يسمعه منه 

عه منه، وال يصرح بلفظ محتم  للسماع وغيره كقال أو عن، ليوهم غيره أنه سم موهمًا أنه سمعه منه، ليكون ذلك
أو أخبرني ممن لم يسمع منه حتى ال يصير كذابًا  ذا الحديث بعينه ل ا يقول: سمعت أو حثنيأنه سمع منه هب

سمعت أو حدثني أو أخبرني وهو لي الحقيقة لم يسمعه ولم يحدثه ولم يخبره، صار األمر  :بذلك؛ ألنه لو قال
عن من لقيه شام ًا لمن سمع  :وقولناي بذلك جرحًا شديدًا، ويجرح الراو  أعظم من مسألة التدليس صارت كذب،

 منه غير الحديث المراد أو لم يسمع منه شيئًا.
رواية الراوي عن من عاصره ولم يلقه موهمًا أنه قد لقيه وسمعه منه، وتبعه  :وأدخ  ابن الص اح لي هذا القسم

والبزار والخطيب والحالظ ابن حجر وغيرهم إلى ، وذهب اإلمام الشالعي هعلى ذلك الحالظ ابن كثير لي اختصار 
ب  ال بد من ثبوت  ،أن هذه الصورة ليست من التدليس؛ ألن مجرد ثبوت المعاصرة ال يكفي لي تحقيق التدليس

صلى هللا -وأيدوا ما ذهبوا إليه بأن أه  العلم أجمعوا على أن المخضرمين الذين عاصروا النبي  ،اللقاء بينهما
صلى هللا -  أبي عثمان النهدي، وقيس بن أبي حازم وغيرهما إذا روى أحدهم حديثًا عن النبي مث -عليه وسلم
ال مو بظاهر -عليه وسلم يعني لرق بين أن  ؟كان روايته من قبي  اإلرسال وليست من قبي  التدليس، ظاهر وا 

عاصرة، احتمال السماع يكون الراوي سمع من روى عنه، لقي من روى عنه، احتمال السماع أقوى من مجرد الم
منه أقوى من مجرد المعاصرة، وروايته عنه بصيغة موهمة وقد سمع منه أحاديث أو لقيه روايته عنه بصيغة 

 لهذا يسمى تدليس وذاك إرسال خفي. ،ه لهه منه أخفى من معاصر لم يثبت لقاؤ موهمة ما لم يسمع
ه له أن يثبت سماعه منه، الثانية: أن يثبت لقاؤ : األولى أن للراوي مع من يروي عنه أربع حاالت: :الخ اصة

الرابعة: أال تثبت المعاصرة، ومن باب أولى اللقاء أن تثبت المعاصرة له دون اللقاء،  الثالثة:، دون السماع
منه لتدليس  هلاألولى: إذا روى عنه ما لم يسمع(، أن)و (عنر)والسماع، ويروي عنه بصيغة موهمة للسماع ك

شملها مسمى التدليس عند الجمهور  -وهو من ثبت لقائه لهيعني -بصيغة موهمة  : إذا روى عنهنيةاتفاقًا، والثا
إذا روى عن المعاصر  :خ الًا ألبي بكر البزار وأبي الحسن بن القطان حيث جعلها من اإلرسال الخفي، والثالثة

بن الص اح حيث جعلها من التدليس، ممن لم يلقه لالجمهور على أنه ليس من التدليس كما تقدم قريبًا خ الًا ال
والرابعة: ليس من التدليس عند جماهير المحدثين خ الًا لجماعة من أه  الحديث ليما نقله عنهم ابن عبد البر 
لي التمهيد لمجرد احتمال الصيغة، لمجرد احتمال الصيغة، تدليس اإلسناد يسميه بعضهم تدليس اإلسقاط، 

دليس اإلسناد والتدليس كله لي اإلسناد، لكنهم تتابعوا على تسميته بتدليس اإلسناد تدليس اإلسقاط، لكن تسميته بت
 للتفريق بينه وبين أنواع التدليس األخرى.

 



 تدليس اإلسقاط:
مثال تدليس اإلسناد: ما رواه أبو عوانة عن ، تدليس اإلسقاط: التدليس جله ليه إسقاط، التدليس جله ليه إسقاط

))ل ان لي النار قال:  -صلى هللا عليه وسلم-تيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي األعمش عن إبراهيم ال
قال أبو عوانة: قلت لألعمش: سمعت هذا من إبراهيم؟ قال: ال، حدثني به حكيم بن  ينادي: يا حنان يا منان((

وانة عن روى أبو ع"جبير عنه، هنا األعمش دلس الحديث، األعمش سليمان بن مهران دلس الحديث لقال: 
ال ما لقيه؟ لقيه، وروى عنه بصيغة موهمة وهي العنعنة، روى  "األعمش عن إبراهيم اآلن األعمش لقي إبراهيم وا 

لقد دلس األعمش الحديث  ،عنه ما لم يروه عنه إال بواسطة، ما رواه عنه مباشرة ب  رواه بواسطة حكيم بن جبير
، سليمان بن مهران ثقة ، واألعمش معروف بالتدليس مع أنه ثقةوبينه هللما استفسر بين الواسطة بين ،عن إبراهيم

رحمه -األعمش، وهشيم، ولذا يقول الحالظ العراقي  :لي رواة الصحيحين من المدلسين أمثلة منهالكنه مدلس، 
          :-هللا تعالى

 ولرررررررررري الصررررررررررحيح عرررررررررردة كرررررررررراألعمش  
 

 وكهشررررررررررررررررررررررررررريم بعرررررررررررررررررررررررررررده ولرررررررررررررررررررررررررررتش   
 جج

عت الحديث من إبراهيم؟ قال: ال، حدثني به حكيم بن جبير عنه، لكن لو األعمش لما استفسر قي  له: ه  سم
أنه سمعه من إبراهيم، للما استفسر بين الواسطة بينه بألنه ثقة، ألنه ثقة يقب  قوله  ؟ يقب سمعته من إبراهيم :قال

 وبينه.
 حكم تدليس اإلسناد:

ة بن الحجاج من أشد العلماء ذمًا له، لقد قال ليه وكان شعب ،ذمه أكثر العلماء ،حكم تدليس اإلسناد: مكروه جداً 
أقوال شديدة منها: "التدليس أخو الكذب"، وقال: "ألن أزني أحب إلي من أن أدلس" وال شك أن هذا من شعبة 

لراط، مبالغة لي الزجر، قال النووي: "وظاهر ك ام شعبة مبالغة لي الزجر عن هذا النوع من التدليس،  مبالغة وا 
ويتسبب أيضًا إلى إسقاط العم   ،وتحريمه ظاهر لإنه يوهم االحتجاج بما ال يجوز االحتجاج بهأنه حرام 

 بروايات نفسه مع ما ليه من الغرر".
 تدليس التسوية:

تدليس التسوية: أن يروي المدلس حديثًا عن س التسوية: وهو شر أنواع التدليس، الثاني: تدليس التسوية: تدلي
دهما اآلخر، ليسقط الضعيف الذي لي السند ويجع  السند عن شيخه الثقة، عن ضعيف بين ثقتين لقي أح

شخص مدلس سب الظاهر لمن لم يخبر هذا الشأن، الثاني الثقة، بلفظ محتم  ليستوي اإلسناد كله ثقات بح
وعمرو ضعيف، عمرو يروي  ذا ثقة، زيد يروي الحديث عن عمرووزيد ه تدليس تسوية يروي الحديث عن زيد

ديث عن بكر وهو ثقة، وزيد لقي بكرًا ثبت لقاء زيد لبكر، لإذا حذف عمرو الضعيف ال يحس بأن لي الح
لثقتين اللذين لقيا اإلسناد سقط؛ ألن زيد لقي بكر، ليكون اإلسناد زيد عن بكر وأسقط الضعيف بين هذين ا

عض القدماء تجويد، لقالوا: سماه بية، سوى اإلسناد لجعله كلهم ثقات، هذا يسمى تدليس تسو  أحدهما اآلخر
ومثاله: ما روى ابن أبي حاتم لي العل  عن ء، جوده ل ان، يريدون أنه ذكر من ليه من األجواد وحذف األدنيا

 تعرلوا حتى امرئ  إس ام تحمدوا ال" :قال عمر ابن عن نالععن  األسدي وهب أبو حدثني :قال بقية بن الوليد
روى هذا الحديث عبيد هللا بن عمرو عن "، اهحديث له علة ق  من يفهمهذا ال"قال أبو حاتم: "، رأيه عقدة



 أبو كنيته وعمر  بن هللا وعبيد ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عمر ابن عن نالع عن لروة أبي بنإسحاق 
 ركت إذا حتى به يفطن لكي ا أسد بني إلى ونسبه عمرو بن هللا عبيد كنى الوليد بن بقية لكأن أسدي وهو وهب

النوع من التدليس الذي هو شر  لهذا الناس ألع  من بقية وكانإليه،  يهتدى ال الوسط من لروة أبي بن إسحاق
أنواع التدليس، يعني من السه  أن لو سمى عبيد هللا بن عمرو ليبحث لي ترجمته وينظر لكنه كناه لقال: عن 

ى إلى المطلوب، وبقية ابن الوليد من ألع  أبي وهب األسدي كي ال يفطن به، لكي يظن أنه غيره، ل ا يهتد
ألن الثقة األول ربما ال يكون معرولًا  تدليس كما قلنا: شر أقسام التدليس؛الناس لهذا النوع من التدليس، وهذا ال

 ولي هذا غرر شديد. بالتدليس، ويجده الواقف على سند بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر ليحكم له بالصحة،
خ بصيغة يروي عن شي يس تسوية: كيف نعرف هذا النوع من التدليس؟ هناك شخص مدلس تدلقد يقول قائ 

ثم يسقط شيخ هذا الثقة ويذكر شيخ شيخه الثقة، الذي بينهما ضعيف يسقطه، ويكون  التحديث قال: حدثني ل ان
لقي بعضهم  كلهم ثقات ضعيف، وأنت تبحث لي اإلسناد تجدهويسقط ال الشيخ قد لقي شيخه الذي نسب إليه

بعضًا، والمدلس بقية بن الوليد صرح بالتحديث ممن لوقه، والتسوية لي طبقة لوق طبقة شيخ المدلس، لعلى هذا 
لمدلس نفسه؛ ألنه ما من الي مث  هذا النوع يشترط أن يصرح بالتحديث لي ك  الطبقات، ما يكفي أن يصرح 

لإذا صرح بالتحديث لي اإلسناد  ،أسقط بينهما ضعيفاً  -تدليس تسوية-ثقتين إال ويحتم  أن يكون هذا المدلس 
 كله أمنا من هذا التدليس.

ليس من هذا النوع إذا روى الثقة عن اثنين أحدهما ضعيف واآلخر ثقة ليحذف الضعيف ويبقى الثقة، ليس من 
النا ثقة وضعيف، يقتصر على الثقة ويحذف الضعيف، نفترض لي مث ذا النوع أن يروي الثقة عن اثنين:ه

عن بكر وهو ثقة، يأتي ليحذف عمرو ه   عن عمرو وهو ضعيف وخالد وهو ثقة زيد ثقة : زيد عن عمرواألول
نحن بحاجة إلى عمرو؟ سند متص  بدونه، يقتصر على خالد لكونه ثقة، يعني إذا روى عن اثنين واحد ضعيف 

د، واحد من أوثق الناس عندك، ثم واحد ثقة، حذف الضعيف لي إشكال؟ يعني أنت إذا جاءك من يقول: قدم زي
جاءك شخص آخر جربت عليه كذب لقال: قدم زيد، ه  يلزم أن تقول: قدم زيد أخبرني بذلك ل ان ول ان، أو 

 تقتصر على الثقة دون الضعيف؟ تقتصر على الثقة دون الضعيف.
اإلمام مالك، الحديث جاء العمري واقتصر على لبخاري حيث حذف عبد هللا بن عمر ما رواه اإلمام ا :مثال ذلك

حذف العمري  كبر وهو ضعيف، وجاء من طريق مالكمن طريقين من طريق عبد هللا بن عمر العمري الم
لراشه للينفضه بصنفة ثوبه ث اث ))إذا جاء أحدكم إلى لي حديث:  لى مالك، مث  مثالنا الذي ذكرناه،واقتصر ع
ي، وكون البخاري حذف العمري ما هو بحاجة إليه، ليس هذا مخرج لي الصحيح لي البخار  الحديث، ..مرات((

 ومالك ليه الكفاية. اجة إليه، اقتصر على مالكبح
 تدليس القطع: 

ذكر أداة  مقتصرًا على لشيخ الذي سمع منه الحديث مباشرةالثالث: تدليس القطع وهو أن يسقط الراوي اسم ا
، ثم يقول: ل ان ول ان، يوهم أنه سمع منهما ذلك ثم يسكت، حدثنا ويسكت الرواية، ليقول: حدثنا أو سمعت

يقول: حدثني ويسكت، ثم  الذي يدلس هذا النوع من التدليس تدليس القطع هذا المدلسك، الحديث وليس كذل
  .وبين الراوي  -صيغة األداء-الصيغة  نيذكر بقية اإلسناد، يقطع الك ام بيقول: ل ان ول ان، وي



بن عروة ول: سمعت وحدثنا، ثم يقول: هشام مر بن علي المقدمي أنه كان يقذكر ابن سعد لي الطبقات عن ع
واألعمش، عمر بن علي المقدمي يفع  تدليس القطع، وهو لم يسمعه ولم يحدثه به هشام بن عروة وال األعمش، 

باشرة، الذي لم يسمع منه الحديث م واالقتصار على اسم الشيخ من هذا النوع إسقاط أداة الروايةوجع  بعضهم 
: الزهري، لقي  له: حدثك؟ -ابن عيينة قال- قالومث  له بما قاله علي بن خشرم قال: كنا عند ابن عيينة ل

ني عبد الرزاق عن لسكت، ثم قال: الزهري، لقي  له: سمعته منه؟ قال: لم أسمعه منه وال ممن سمعه منه، حدث
ذف صيغة األداء ما ليها ال تحديث وال..، حو ي الزهر  :كذا لي علوم الحديث، يعني إذا قال معمر عن الزهري 

لكن لي سكوت بين صيغة التحديث واسم الراوي، حدثني ويسكت، هشام بن عروة  هناك لي صيغة تحديث
ن أن لاع  التحديث من ذكر بعد السكوت، لإذا سكت ظُ واألعمش، وما سمعه ال من هشام وال من األعمش، 

حدثك "قي  له:  "الزهري " :النوع تحذف الصيغة أص ًا، كقول ابن عيينة ولي الحقيقة ليس كذلك، ما ألحق بهذا
طيب صرح بالصيغة، سمعته من الزهري؟ قال: ال ما سمعته من الزهري، حدثني عبد " الزهري " قال: "الزهري؟

 الرزاق عن معمر عن الزهري، يعني حذف اثنين، كذا لي علوم الحديث البن الص اح.
االحتياط، وهو من أبعد الناس عن التدليس، وهو معروف بشدة التحري و  - تعالىرحمه هللا-اإلمام النسائي 

وال  ن مسكين" من دون ما يقول: أخبرناالحارث اب"أحيانًا يحذف الصيغة ويقتصر على اسم الشيخ، ليقول: 
م يذكر اإلمام ، ليس من هذا النوع أبدًا، لماذا ل"الحارث بن مسكين ليما قرئ عليه وأنا أسمع"حدثنا، يقول: 

وهذا  "أخبرنا الحارث بن مسكين" :بالمناسبة سنن النسائي المطبوع كلها ليها النسائي الصيغة ليقول: أخبرنا؟
خطأ، النسائي يروي عن الحارث بن مسكين بدون صيغة، والسبب لي ذلك أن الحارث ابن مسكين كان ممن 

للما دخ  النسائي على الحارث  ،ان ممن يعتني بمظهرهك -رحمه هللا تعالى-يأخذ أجرة على التحديث، والنسائي 
رلض يعطيه  -رحمه هللا تعالى-لرلض النسائي  طلب منه أجره، وكأنه رلع عليه األجرة ظنًا منه أنه غني،

لكنه بشر،  سارية يسمع والحارث بن مسكين ثقةاألجرة لطرده الحارث بن مسكين من حلقة الدرس، لصار خلف 
شديد الورع والتحري، للكون الحارث بن مسكين ثقة روى عنه  -رحمة هللا عليه-نسائي هو ثقة واإلمام ال

، ما قصده وال أخبرني حدثني :النسائي، ولكون الحارث بن مسكين لم يقصد النسائي بالتحديث، ما قال
ليما قرئ  الحارث بن مسكين"بالتحديث، ب  العكس طرده من الدرس، وهذا من تمام ورع النسائي، لتجده يقول: 

 وهذا ليس من هذا النوع، ليس من تدليس القطع. "عليه وأنا أسمع
 تدليس العطف:

يوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا هو أن يروي المحدث عن شيخين من ش: تدليس العطف رابعًا: تدليس العطف،
حدث عنه ويكون قد سمع من أحدهما دون األخر ليصرح عن األول ويعطف الثاني عليه، ليوهم أنه  ليه

نما حدث بالسماع عن األول ونوى القطع، لقال: ول ان، أي وحدث ل ان.  بالسماع أيضًا وا 
 -أو مجتمعين حال كونهما مجتمعين-الواحد يعرف أن زيد وعمرو قد سمعا خبرًا من بكر، زيد وعمرو مجتمعا 

سمع الخبر لكنه ال يرويه  ليأتي خالد ليسمع من زيد وال يسمع من عمرو، وهو يعرف أن عمرو يرويان عن بكر
عنه، ليقول: حدثني زيد وعمرو أنهما سمعا بكرًا، هو بالفع  سمع من زيد لكنه لم يسمع من عمرو، ليعطف 

خالدًا، ليقول: حدثني  عمرو وهو غير مسموع له على زيد، نعم هما سمعا الخبر من بكر، لكن عمرًا لم يحدث



رار العام ، كأنه قال: حدثني ه محدث له؛ ألن العطف على نية تكيعطفه على زيد، لالسامع يظن أن زيد وعمرو
ليقول: حدثني زيد وعمرو غير مسموع لي مث ًا، هذا  هوحدثني عمرو، لكنه ال يقصد ذلك، ليضمر لي نفس زيد

تدليس العطف، ومثلوا له بما ذكره الحاكم لي المعرلة أن جماعة من أصحاب هشيم وهو معروف بالتدليس وهو 
ال الصحيح اجتمعوا يومًا على أال يأخذوا منه تدليس، قالوا: نبي ننتبه، ترى التدليس خفي، يمكن يمشي من رج

 منه يأخذوا ال أن على يوماً  اجتمعوا هشيم أصحاب من جماعة نعلينا أشياء، لكن ال بد أن ننتبه، انتبهوا، أ
 عن ومغيرة حصين يحدثن ،غيرةوم حصين يحدثن": يذكره حديث ك  لي يقول لكان، لذلك لفطن التدليس
خ اص هو صرح  ال،: لقالوا ؟اليوم لكم دلست ه : لهم قال لرغ للما ذكر أحاديث بهذه الصيغة، "إبراهيم

 من أسمع لم: لقال بالسماع ما لي إشكال، صرح بالتحديث، إذا صرح المدلس بالتحديث أمنا التدليس، لقالوا: ال،
، ما سمعت وال  حرلاً  مغيرة ًً حديث من الذي ذكرت لكم، لما كان يقول: حدثني حصين ومغيرة، نعم هو واحدًا

نماو "، مع من حصين لكنه لم يسمع من مغيرةس لأضمر لي "، لي مسموع غير ومغيرة حصين حدثني: قلت ا 
 الك ام محذولًا لسره بما ذكر.

 تدليس الشيوخ:
حديثًا سمعه منه ليسميه أو يكنيه أو  وهو أن يروي المحدث عن شيخ :تدليس الشيوخالخامس: تدليس الشيوخ، 

ينسبه أو يصفه بما ال يعرف به كي ال يعرف، يعني لو قلت: حدثني أبو عبد هللا النجدي، أو سمعت أبو عبد 
أو هذا الكتاب ألبي عبد هللا التميمي، يعني مث ًا كتاب التوحيد للشيخ محمد  نعم كما تقول: حدثنيهللا النجدي، 

الكتاب لي غاية النفع، لكن لوجود الدعاية ، و غير هذه الب اد ويستفاد منهج  أن يروج لي بن عبد الوهاب من أ
ضد هذه الدعوة السلفية المحمدية ال يقرئ لي كتب الشيخ، لي كثير من أقطار العالم اإلس امي ال يستفيدون من 

الكتاب لتقول: كتاب  كتب الشيخ لوجود هذه الدعايات، لأنت من حسن ظنك أو تتصرف لكي يستفاد من هذا
التوحيد ألبي عبد هللا محمد بن سليمان التميمي، لتحذف عبد الوهاب لئ ا يعرف الشيخ ليستفاد من كتابه، أنت 
هدلك طيب، وتؤجر على مث  هذا التدليس؛ ألنه أحيانًا يكون هناك غرض حام  صحيح للتدليس، أحيانًا يحذف 

  إيش؟ أن يروج الكتاب؛ ألنه لو ذكر مؤلفه ما راج الكتاب، كثير االسم بالكلية ل ا ينسب إلى المؤلف من أج
من نسخ شرح الطحاوية البن أبي العز بدون اسم، وكثير من النقول التي لي هذا الشرح غير مضالة إلى 

وقال غيره من األئمة  س ام ابن تيمية، وقال ابن القيمأصحابها، يعني لو كان لي النقول يقول: قال شيخ اإل
يترك؛ ألنه جاء وقت ساد لي األمة اإلس امية المذاهب  ،يمكن يهجر الكتاب رولين من أئمة أه  السنةمعال

وهذا لع  خير،  مث  هذه الطريقةوضيق على أرباب المنهج الصحيح السليم، لأحيانًا تروج الكتب ب ،المبتدعة
قال: قال شيخ  -شارح الطحاوية-لعز الحام  لهذا األمر ما لي شك الباعث عليه بذل الخير، للو أن ابن أبي ا

اإلس ام، قال ابن القيم، وهي منقولة بالحروف من كتبهم، لكن من أج  أن يروج مث  هذا الك ام الصحيح 
 الصواب الموالق للكتاب والسنة حذف القائ ، وهذا هدف طيب.

ماذا  (مد على أبواب البخاري الدراري لي ترتيب مسند اإلمام أحمشرقي حينما ألف كتابه: )الكواكب ابن عروة ال
كتب ابن القيم، صار يأتي إلى أي و صنع؟ كتب شيخ اإلس ام لي وقته تحرق، أي كتاب يوجد يحرق ويتلف، 

اب الذي عنوانه: مناسبة ليها كتاب مؤلف لشيخ اإلس ام ينقله بحروله ليحفظ كتب شيخ اإلس ام بهذا الكت



لحفظ لنا كتب كثيرة من كتب شيخ اإلس ام  (على أبواب البخاري  لي ترتيب مسند اإلمام أحمد )الكواكب الدراري 
عروة، البن  (الدراري ذ من )الكواكب لي هذا الكتاب، وأنتم تجدون من كتب شيخ اإلس ام التي طبعت وهذا مأخو 

ن كان ليها نوع تدليس. هذه طريقة جيدة لحفظ العلم  وا 
، اآلن لما تقرءوا لي ني  األوطار وسب  الس ام وهما من أحيانًا يكون ترويج العلم بالعكس، بمدارة بعض الناس

ة، الهادوية والزيدية والناصر، أه  السنة ب ا شك، تجد مث  هذين الكتابين مشحونة بأقوال طوائف المبتدع
الهادي إلى آخره، هؤالء مبتدعة ال يعتد بقولهم، ال يعتد بقولهم عند أه  العلم، لماذا؟ ألن غالب سكان اليمن و 

ذلك الوقت من الهادوية، ولو أهملت أقوالهم ما راج الكتاب، والهدف إذا كان صحيح يغتفر ليه المفسدة  لي
إن مث  هذا  :اليسيرة تحصي ًا للمصلحة العظيمة، للننتبه لهذا، لكن إذا كانت المفسدة كبيرة جدًا، ه  نقول

ت مقالة ابن القاموس لما شرح البخاري وكانالترويج سائغ؟ ال، إذا كانت المفسدة كبيرة، الفيروز آبادي صاحب 
شائعة لي ب اد اليمن، وهو لي ب اد اليمن، نق  من الفصوص ومن الفتوحات المكية  عربي لي وحدة الوجود

البن عربي النقول الكثيرة من أج  إيش؟ أن يروج الكتاب، لكن ويش نق ؟ نق  القول بوحدة الوجود نسأل هللا 
عربي الذي هو كفر صريح لي هذا الكتاب من أج  أن يروج، ه  هذا هدف مبرر لنق  العالية، ونق  ك ام ابن 

ال من خ ال لف إن كان أنت ما أنت مؤلف وال أنت بنالع الناس إؤ مث  هذه الكفريات؟ ال، ال يبرر له ذلك، ال ت
أن  -هلل تعالى والحمد-لف يا أخي، الناس ليسوا بحاجة إلى مث  هذا التأليف، لكن مفسدة عظمى، ال، ال تؤ 

األرضة أكلت الكتاب من أول مجلد إلى آخره، ما بقي منه وال حرف واحد، هي نسخة المؤلف واحدة لأكلتها 
والحمد هلل على ذلك، ما بقي منه وال حرف، للننتبه إلى مث  هذا النوع من  ،األرضة من أولها إلى آخرها

شك أن التدليس ليه غرر، لكن قد يكون هذا الغرر التدليس، التدليس حسب الغرض والهدف الحام  عليه، ال 
مغتفر يسير بالنسبة إلى تحصي  المصلحة العظمى، أما إذا كان الغرر كبير بالنسبة لتحصي  مصلحة ولو 

م على جلب المصالح، كانت كبيرة ال يجوز مهما كان المبرر له إذا كانت المفسدة كبيرة؛ ألن درء المفاسد مقد
التوحيد وكشف الشبهات وث اثة األصول،  -رحمة هللا عليه-: كثير من كتب الشيخ أقولأظن هذا ظاهر، 

وغيرها من الكتب التي هي أنفع من ك  كتاب بعد الكتاب والسنة طبعت لي خارج المملكة باسم محمد بن 
 سليمان التميمي حذف عبد الوهاب لئ ا يتعط  الكتاب وينتفع به الناس، هذا جيد.

منه ما ليه شيوخ لتعريف هذا النوع من التدليس: أن يروي المحدث عن شيخ حديثًا سمعه نعود إلى تدليس ال
لو قال: حدثني أبو يصفه بما ال يعرف به كي ال يعرف،  ليسميه أو يكنيه أو ينسبه أو إسقاط، ليس ليه إسقاط

بأبي عبد هللا وهو  وهو معروف شيباني، حدثني أبو صالح الشيباني يريد بذلك اإلمام أحمد بن حنب صالح ال
قال به إلى كنية أو نسبة ال يعرف بها، شيباني، لكن صالح أكبر من عبد هللا، من أج  التدليس يكنيه وينس

 بعضهم: حدثني أحمد بن ه ال، ويريد بذلك اإلمام أحمد.
ت مثال ذلك: ما رواه الخطيب البغدادي عن شيخه الحسن بن محمد الخ ال، قول سعيد بن المسيب: إن كن

سمى الخطيب شيخه الحسن بن أبي طالب، اسمه الحسن بن محمد    األيام والليالي لي طلب الحديثألرح
الخ ال، وقال مرة: أخبرنا أبو محمد الخ ال، هذا نوع من التدليس، والخطيب لي تصانيفه يكثر من هذا النوع، 

يع والتفنن لي العبارة، يقول: أخبرني عن شيوخ يروي عنهم يصرح بأسمائهم، وهم ثقات عنده، لكن من باب التنو 



مرة ل ان، ومرة ل ان ابن ل ان، ومرة أبو ل ان الف اني، يتصرف من أج  أن يتفنن لي العبارة لئ ا يكثر من 
 ذكر شيخ ليمله الناس.

 باس مرارًا،قد سمعت شيخنا أبا العابن القيم يذكر عن شيخه كثيرًا ليسميه أحيانًا وأحيانًا ينسبه، وأحيانًا يكنيه، ول
 كثير ما يقول ذلك، يتفنن لي سياق ما يعرف بهذا الشيخ.

خ اصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي قال لي ترجمة اإلمام محمد بن يحيى  (الخ اصة)الخزرجي لي 
الذهلي: "روى عنه البخاري ويدلسه، روى عنه البخاري ويدلسه"، البخاري لم يق  لي موضع: حدثنا محمد بن 

مد بن من غير نسبة، وتارة محمد بن عبدهللا، لينسبه إلى جده، وتارة مح محمد، حدثنا محمد قال تارة:يحيى، ب  
ل س ال الذهلي ثقة، إمام من أئمة المسلمين، إمام من أئم :أوالً خالد، لينسبه إلى والد جده،  ة المسلمين، لكونه ُيد 

، يختلف البخاري ق و مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخل ياألمر الثاني: اإلمام البخاري يختلف مع الذهلي ليضيره، 
معه لي ذلك، للكون الذهلي ثقة إمام روى عنه، ولكونه يختلف معه لي هذه المسألة ما سماه باسمه الصريح 
الذي يعرله به الناس، لئ ا يظن أن البخاري بروايته عنه موالق له لي مقالته، والخ اف بين اإلمامين معروف، 

يع اإلمام البخاري هذا بما كان بينهما من الخ اف لي مسألة اللفظ، للثقته عنده خرج له، ولئ ا ليجاب عن صن
ال ابن القيم  لي إغاثة اللهفان  -رحمه هللا تعالى-تظن موالقته له لي هذه المسألة لم يصرح باسمه كام ًا، وا 

  .لتدليس"يقول: اإلمام البخاري أبعد خلق هللا عن التدليس، أبعد خلق هللا عن ا
نما الكراهة بسب تضييع  تدليس الشيوخ مكروه إال أنه أخف من األنواع السابقة؛ ألن المدلس لم يسقط أحد، وا 

وتوعير الطريق إلى معرلته على السامع، أما إذا كان امتحانًا للط اب أو تفننًا لي العبارة بحيث ال  ،المروي عنه
 الخطيب البغدادي لي مصنفاته. وهذا ما يفعله ،يخفى على أه  الفن لهو جائز

 قد يقول الشيخ: وهذا اختيار شيخنا أبي عبد هللا النجدي، من أبو عبد هللا النجدي؟ نعم؟
 :......طالب

ب اختبار الط اب هو ما عرف بهذا، لكن من باو نعم، قد يتنبه بعض الط اب ليقول: هو الشيخ ابن باز، 
أحيانًا يسمى الشخص، وأحيانًا  حانًا للط اب أو تفنن لي العبارةتيفع  مث  هذا، إذا كان ام وانتباههم وعدمه

يكنى، وأحيانًا ينسب من أج  أال يم  السامع، يعني لو نق  عن شخص عشر مرات لي مجلس واحد باسمه 
 ومرة يعرف به كام ًا، ومرة يلقب الكام  ال شك أن كثير من الناس يم  من التكرار، لمرة ينسب ومرة يكنى،

 وهكذا.
 تدليس البلدان:

ًا بالقرالة، أو وأراد موضع : حدثني ل ان لي األندلسيلتحق بتدليس الشيوخ تدليس البلدان، كأن يقول المصري 
وظهر عندنا اآلن أحياء بأسماء المدن وأسماء األقاليم كأن  ،ويريد موضعًا لي القاهرة وهكذا يقول: بزقاق حلب

القدس، حدثني ل ان بالقدس، لي حي اسمه القدس، والسامع يظن أن يقول لي الرياض مث ًا: حدثني ل ان لي 
ذهب إلى القدس وسمع هذا الحديث منه، هذا تدليس، يسمى تدليس البلدان، هذا أمره  ،هذا رح  وتحم  المشاق

بأن يظن  التشبع وكان الحام  عليه التشبع سه  إذا كان المحدث والمحدث عنه من الثقات، لكنه إذا قصد به



ك ابس  مث  هذا يذم، المتشبع بما لم يعط  هذا رح  إلى البلدان واألقاليم وهو بين الحارات جالس لي بلد واحد أن 
 ثوبي زور.

 األغراض الحاملة على التدليس: 
طه من روى عنه لس، نعم إذا كان ضعيف ليسقضعف الشيخ المد   األغراض الحاملة على التدليس كثيرة منها:

صغر الشيخ، يكون الشيخ صغير السن أصغر من التلميذ،  :ومن األغراض الحاملةوهذا الذي ذمه شعبة، 
ليسقطه؛ ألنه يأنف أن يقال  ر منه، هذا موجود لي النفوس كثيرليأنف التلميذ أن يروي عن شخص هو أصغ

أنه يروي عن شخص أصغر منه، مع أنه ال ينب  الرج  وال يكم  حتى يروي عن من هو لوقه، ومن هو دونه 
، ومن بركة العلم من هو مثله من أقرانه، لسمة أه  العلم التواضع، ونسبة القول إلى قائله، والرواية إلى راويهاو 

حد من ط ابه يأنف أن يقول: قال ل ان هذه الفائدة له، بعض الناس إذا سمع لائدة من واقائ إضالة القول إلى
نستفيد من يقال: أن هذا يستفاد من ط ابه، ال، وهي لائدة جيدة، يقول: قي ، أو قال بعض الفض اء، لئ ا 

 ط ابنا والحمد هلل. 
من األغراض: إيهام علو اإلسناد، إيهام علو اإلسناد، نعم إذا كان السند خماسي لأسقط واحد منهم صار رباعي 

  .صار عالي بالنسبة للخماسي
قال: حدثني  كثرة: حدثني ل انشخاص ليم  من يعني يكثر من الرواية عن شخص من األ :كثرة الرواية عنه

  .ل ان يسقطه
من عدم أخذ الحديث مع االحتياج إليه، وهذا غرض  الخوف :الخوف من عدم أخذ الحديث مع االحتياج إليه

صحيح، إذا كان الشخص على المنهج السوي المستقيم، وهو ثقة عدل ضابط لي دينه وحفظه، وأنت لي بيئة 
حدثت عنه لإنهم ال يأخذون به، ال يوالقونك على العم  بهذا الحديث؛ ألنه  بينهم وبين هذا الشخص شيء، لإذا

مروي من طريق شخص ال يريدونه، لتسقط هذا الراوي كما ذكرنا عن ابن أبي العز لي إسقاطه اسم شيخ 
من ذلكم التفنن لي اإلس ام وابن القيم من أج  أن يؤخذ هذا العلم، وهذا مقصد صحيح، واألمور بمقاصدها 

 وهذا ما يفعله الخطيب. العبارة
 طبقات المدلسين:

..، وقع التدليسلي ألن  ؛طبقات المدلسين: إذا عرلنا أن التدليس عيب وذم ال بد من معرلة طبقات المدلسين
يعني  ،الحالظ ابن حجر قسم المدلسين إلى خمس طبقات: من لم يوصف بذلك إال نادراً لي التدليس أئمة كبار، 

له لي الصحيح الثانية: من احتم  األئمة تدليسه وأخرجوا مرتين كيحيى بن سعيد األنصاري،  أوحص  منه مرة 
الطبقة األولى والثانية ما ليها إشكال، ه ال يدلس إال عن ثقة كابن عيينة، كالثوري، أو لكون إلمامته وقلة تدليسه

الطبقة الثالثة: لطبقة الثالثة لما دون، ك ام على االيسهم، يروى عنهم بأي صيغة كانت؛ ألن األئمة احتملوا تدل
ا ال يقب  من روايته إال ما من أكثر من التدليس مع ثقته كأبي الزبير المكي، أبو الزبير مكثر من التدليس ولذ

ه بالتحديث، وهذا يستثنى منه ما لي الصحيح، عنعنات المدلسين لي الصحيحين محمولة على صرح لي
عن جابر، وقد  :كثيرًا ما يقول أبو الزبير عن جابر لي صحيح مسلم، ولذا االتصال، محمولة على االتصال

يقول: سمعت جابرًا، وأحيانًا يقول: حدثني جابر، لإذا لم يصرح بالتحديث خارج الصحيح قلنا: ال بد أن يصرح، 



خرجات عنعنات المدلسين لي الصحيحين محمولة على االتصال؛ ألنها بحثت لوجدت كلها مصرح بها لي المست
ين ألن راويه مدلس رواه وغيرها من الكتب، مع ثقتنا بالشيخين، لليس ألحد أن يضعف حديث لي الصحيح

 ال، يستثنى من ذلك الصحيحان اللذان تلقتهما األمة بالقبول. بالعنعنة
 الطبقة الرابعة: من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجاهي .

 يس، وهؤالء ال يقب  منهم ولو صرحوا.ف بأمر آخر سوى التدلوالخامسة: من ضع  
الثقات وهم لإذا صرحوا بالرواية عن  ،ال بد من التصريح من التدليس عن الضعفاء والمجاهي الرابعة: من أكثر 

ال ل ا،   هذا ال يقب  ولو صرح. سمن ضعف بأمر آخر سوى التدليثقات يقبلون وا 
 حكم رواية المدلس:
ت المدلسين أن األئمة احتملوا تدليس أصحاب الطبقتين األولى والثانية لتقب  عرلنا لي طبقا حكم رواية المدلس:

م قبولهم إال مع عنعناتهم ولو من غير تصريح بالتحديث، وأما أصحاب الطبقة الرابعة ل ا خ اف لي عد
بول وأما أصحاب الطبقة الخامسة ل ا يقب  حديثهم ولو صرحوا، وقد اختلف العلماء لي قالتصريح بالسماع، 

 رواية المدلس من أصحاب الطبقة الثالثة كأبي الزبير عن جابر على أقوال:
لما  أن خبر المدلس غير مقبول مطلقاً  األول من هذه األقوال: يرى جماعة من الفقهاء وأصحاب الحديث

 يتضمن من اإليهام لما ال أص  له، وترك تسمية من لعله غير مرضي وال ثقة.
يرى  -ونعرف أن مح  الخ اف الطبقة الثالثة، الثالثة لقط- العلم أن خبر المدلسجمع من أه   الثاني: يرى 

ولم يروا التدليس ناقضًا للعدالة،  ،جمع من أه  العلم أن خبر المدلس مقبول مطلقًا، للم يجعلوه بمثابة الكذاب
 وزعموا أن نهاية أمره أن يكون ضربًا من اإلرسال، والمرس  عرلنا الخ اف ليه.

ن روى  ثة: قال آخرون بالتفصي :الثال إن كان المدلس يروي بلفظ السماع أو التحديث لهو مقبول محتج به، وا 
 بلفظ محتم  كالعنعنة ل ا يقب ، وبهذا قال الشالعي وابن الص اح والنووي وابن حجر وغيرهم.

ن كان الرابع: لص  آخرون لقالوا: إن عرف من المدلس أنه ال يروي إال عن ثقة لإنه يقب  بأ ي صيغة روى، وا 
المدلس يروي عن الثقات وغير الثقات ل ا يقب  إال إذا صرح بالتحديث، وذكر ابن عبد البر لي التمهيد عن أئمة 
الحديث أنهم قالوا: ال يقب  تدليس األعمش، ال يقب  تدليس األعمش لماذا؟ ألنه إذا وقف أحال على غير ملي، 

وقالوا: يقب  تدليس ابن عيينة؛ ألنه إذا وقف أحال على ة، غير الثق يعني يروي عن غير الثقات، يعنون على
هو القول الثالث، وهو ما اختاره المحققون من  -وهللا أعلم-والراجح جريج ومعمر ونظائرهما من الثقات،  ابن

ال ل ا، مع استثناء ما لي الصحيحين.  العلماء وهو قبول خبر المدلس إذا صرح بالتحديث وا 
الخفي والفرق بينه وبين التدليس،  تقدم تحقيق معنى المرس  ذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق""وك :وقوله

هذا يسمى تدليس، إذا كانت  وسمع من روى عنه وروى عنه ما لم يسمعه منه وعرلنا أنه إذا كان الراوي قد لقي
إنه يسمى المرس  الخفي، وهذا هو همة للقط ولم يثبت اللقاء وال السماع وروى عنه بصيغة مو بينهما المعاصرة 

 نعم.الفرق بين المرس  الخفي والتدليس، 
 
 



 :أسباب الطعن لي الراوي 
ثم الطعن: إما إن يكون لكذب الراوي، أو تهمته بذلك أو فحش غلطه، أو ": -رحمه هللا تعالى-قال الحافظ 

 ."فظهغفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء ح
 الطعن لي الراوي كيف يتسرب الطعن لي الراوي؟ 

أواًل: كيف ينفذ الضعف إلى الحديث؟ عرلنا أن الحديث إنما يضعف بسبب السقط من اإلسناد أو ضعف لي 
وأما الطعن لي الراوي وهو المسلك م بأنواعه الستة الظاهرة والخفية، راويه، بسبب السقط من اإلسناد وهذا كله تقد

 ن مسالك الضعف إلى الخبر، وينقسم هذا إلى قسمين رئيسين، وتحت ك  قسم خمسة أنواع:الثاني م
ل: ما كان سببه القسم األو لثاني: ما كان سببه اخت ال الحفظ، وال: ما كان سببه الخل  لي العدالة، القسم األو 

 ي: الخل  لي الحفظ والضبطن العشرة المذكورة اآلن، والثانوينشأ عنه خمسة طعون من الطعو  الخل  لي العدالة
 ويدخ  ليه خمسة من الطعون المذكورة العشرة.

التي قرأها: الكذب يرجع إلى العدالة، التهمة بالكذب إلى  من العشرة التي بين أيديكم اآلن لما يتعلق بالعدالة
ترجع إلى العدالة،  عدالة، والبدعة ترجع إلى العدالة، هذه الخمسةالعدالة، الفسق إلى العدالة، الجهالة إلى ال

 ظ، كلها ترجع إلى الخل  لي الحفظالخمسة الباقية: لحش الغلط، والغفلة، والوهم، ومخالفة الثقات، وسوء الحف
الحالظ بدأ بالطعون العشرة غير مميز لها ولاص  لما يتعلق ها؟ لماذا؟  ،الحالظ ما ميز ولص  هذا عن هذا

أعظم ما يرمى به الراوي من الطعون التدلي،  د ثم الذي يليه على سبي بالعدالة وما يتعلق بالضبط، بادئًا باألش
ثم الوهم، ثم مخالفة الثقات، ثم  ،الكذب، ثم الذي يليه التهمة بالكذب، ثم يليه لحش الغلط، ثم الغفلة، ثم الفسق

 على إلى األدنى.ثم البدعة، ثم سوء الحفظ، لرتبها ترتيبًا متدليًا من األ ،الجهالة
المسلك األول من مسالك الضعف إلى الحديث وهو السقط من اإلسناد  -رحمه هللا تعالى-ن أنهى الحالظ لبعد أ

 ببيان المسلك الثاني وهو الطعن لي الراوي. -رحمه هللا تعالى-بأنواعه الظاهرة والخفية شرع 
راض الناس بالذم أعول ان طعان: أي وقاع لي ، ثلب بالقول السيئ عن مصدر طعن يطعن طعنًا وطعناناً والط

))ليس المؤمن بالطعان وال باللعان، وال ومنه الحديث الذي رواه اإلمام أحمد والترمذي بلفظ: والغيبة ونحوهما، 
نه، ومن ناحية والمراد بالطعن هنا: جرح الراوي باللسان، والتكلم ليه من ناحية عدالته ودي الفاحش البذيء((

نا طعن هنا، ه  المراد بالطعن هنا الطعن بالسهام؟ نعم، ال، إنما الطعن ههذا المراد بالضبطه وحفظه وتيقظه، 
ن كانت حقيقة الطعن هي ما كان لي جسده بالسنان، لكن  المراد به جرح الراوي باللسان ال بالسهام والسنان، وا 

وحفظه وتيقظه،  ومن ناحية ضبطه المراد بالطعن هنا جرح الراوي باللسان والتكلم ليه من ناحية عدالته ودينه،
والك ام لي الرواة تجريح الرواة وتضعيفهم ليس من الغيبة المحرمة، ب  هو أمر جائز بإجماع أه  العلم، ليما 
نقله النووي لي رياض الصالحين وغيره قد أوجبه بعضهم، أوجبه بعض العلماء للحاجة إليه، وال شك أنه مما ال 

ذا لتح الباب لي هذا المجال من إذ به يع إال به إذًا هو واجب،يتم الواجب  رف صحيح الحديث من ضعيفه، وا 
أج  حفظ السنة، لإن هذا ال يعني إط اق عنان اللسان بجرح الرجال من غير حاجة، لإنما ذلك إنما جوز 

ال يجوز التجريح "يقول السخاوي: نه ال يجوز الجرح بما لوق الحاجة، للضرورة الشرعية، ولهذا حكم العلماء بأ
ب  ال بد من توالر شروط  ذلك لليس لك  شخص أن يجرح ويعدل، ، إذا عرف"ن إذا حص  المقصود بواحدبشيئي



ب عن التعصب، ومعرلة اشترطها العلماء لي الناقد للرجال والمتكلم ليهم، كالعلم والتقوى والورع والصدق، والتجن
لمبحث  -رحمه هللا تعالى-ذكر الحالظ  والتزكية، وسيأتي الك ام بالتفصي  عن هذه المسألة عند أسباب الجرح

 الجرح والتعدي .
على ك  حال الجرح إنما أبيح للحاجة، والضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، قد لوحظ على كثير من ط اب العلم 

وا يقعون وأخذ ؟ليهال  ه ماالع اني ليو أنهم صار مهنتهم الجرح والتعدي ، الشيخ الف اني قال، والشيخ الف اني، 
ولم يسلم منهم حتى أه  العلم، نقول: ه  من حاجة وضرورة داعية إلى مث  هذا الك ام؟ نعم،  أعراض الناس لي

إذا وجد شخص ممن يتصدى إللادة الناس ويخشى منه الضرر يحذر منه بقدر الحاجة، لكن تجع  نفسك حكم 
من حفر النار كما قال ابن دقيق بين العباد وتجرح وتعدل من غير ما حاجة، ال شك أن أعراض المسلمين حفرة 

العيد، والغيبة أمرها عظيم، والوقوع لي أعراض الناس أمره شديد، وهذه حقوق العباد المبنية على المشاحة، 
 من المفلس؟(()) أو))ما تعدون المفلس ليكم؟((  :-عليه الص اة والس ام-والمفلس الحقيقي لما سألهم عنه النبي 

))ال، المفلس من يأتي بأعمال من صيام وصدقة وص اة وصلة يأتي قد متاع، قال:  قالوا: من ال درهم له وال
اإلنسان  .. إلى آخر الحديث،((لهذا من حسناته، ولهذا من حسناتهشتم هذا وضرب هذا، وأخذ مال هذا، ليؤخذ 

تقانه ثم يأتي ويوزع اآلثار المرتبة على هذا العم ، يك سب الحسنات ثم قد يحرص على العم ، تطويد العم  وا 
إذا ويحفظ ما تعب عليه من الحسنات، يوزعها على الناس، ألزم ما على اإلنسان نفسه، ينبغي أن يحتاط لنفسه، 

 تقرر هذا لالطعن لي الراوي من ناحيتين:
 األولى: من حيث عدم العدالة.
 والثانية: من حيث عدم الضبط.
وأوجه الطعن المتعلقة بانتفاء العدالة خمسة ديث الصحيح، بط عند الك ام على الحوقد تقدم تعريف العدالة والض

لحش  وأوجه الطعن المتعلقة بانتفاء الضبط خمسة:بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة،  الكذب، التهمة هي:
بتمييز أحد  لم يعتن   -رحمه هللا تعالى-لكن الحالظ مخالفة الثقات، الوهم، سوء الحفظ، الغلط، والغفلة، و 

لتدلي على اآلخر لمصلحة اقتضت ذلك وهي ترتيبها على األشد لاألشد، لي موجب الرد على سبي  االقسمين 
 من األعلى إلى األدنى ليها. 

 الكذب:
بًا، وك ذبة، بًا وك ذْ ذ  والكذب نقيض الصدق، يقال: كذب يكذب ك   الوجه األول من أوجه الطعن لي الراوي: الكذب:ل

ذبة، وكذابًا وك ذابا.  وك 
يعني إذا قلت ك ام ن أو سهوًا، الصط اح: هو اإلخبار عن الشيء على خ اف ما هو لي الواقع عمدًا كاولي ا

وال اًء قصدت الكذب أو لم تقصد الكذب، جاء زيد وهو لم يحضر لقد كذبت، سو  :ال يطابق الواقع، إذا قلت
ة الك ام كذبًا كونه صدر من قائله واسطة بين الصدق والكذب عند أه  السنة خ الًا للمعتزلة، ل ا يشترط لتسمي

))من كذب علي : -صلى هللا عليه وسلم-بدلي  قوله  ،عمدًا، ب  مجرد اإلخبار على خ اف الواقع يسمى كذاباً 
ووجه االستدالل من الحديث حيث قيد الكذب بالتعمد، لدل على أن هناك كذبًا  متعمدًا لليتبوأ مقعده من النار((

لكنه ال يستحق هذه العقوبة، خ الًا للمعتزلة الذين  ه، وهو السهو والغلط، يسمى كذبليآخر إال أنه ال وعيد 



الكذب وهي ك ام ليس بصدق وال يرون اشتراط العمدية لتسمية الك ام كذبًا، ولذا يثبتون واسطة بين الصدق و 
، والحكم بأنه -وسلمصلى هللا عليه -وأجمع من يعتد به من المسلمين على تحريم الكذب على رسول هللا كذب، 

))من كذب علي متعمدًا لليتبوأ مقعده من من قوله:  -صلى هللا عليه وسلم-من كبائر الذنوب لما تواتر عنه 
عليه الص اة -هذا متواتر لفظه ومعناه كما تقدم، وهذا الوعيد الشديد يدل على أن الكذب على النبي  النار((
وبقات، ب  نق  أبو المعالي الجويني عن أبيه تكفير من يضع الحديث، كبيرة من الكبائر، موبقة من الم -والس ام
هذا قاله والد إمام الحرمين، لكن أبا المعالي  "متعمد يكفر -عليه الص اة والس ام-الذي يكذب على النبي "يقول: 

 ضعف هذا القول، وقال: إنه لم يره ألحد من األصحاب، وأنه هفوة عظيمة.
وال ريب أن الكذب على هللا وعلى رسوله لي تحلي  حرام أو تحريم ح ال "وزي قوله: ونق  الذهبي عن ابن الج

نما ال هذا حكم الكذب، والراجح ليه قول الجمهور أنه كبيرة شأن لي الكذب عليه ليما سوى ذلك"، كفر محض، وا 
من إباحة وضع  من الكبائر لكن ال يكفر، وال عبرة بما ذهب إليه محمد بن كرام السجستاني شيخ الكرامية

والتنفير للترغيب لي الطاعة  -عليه الص اة والس ام-األحاديث، يجيزون وضع األحاديث والكذب على النبي 
 بقولهم: إنا نكذب له ))من كذب علي((دون ما يتعلق به حكم من أحكام الشريعة، مؤولين حديث:  من المعصية

ما نكذب عليه، إيش معنى نكذب له؟  ون: نحن نكذب لهويقول ))من كذب علي((وال نكذب عليه، والوعيد يقول: 
نروج ك امه، نروج دينه على الناس، بهذا الكذب، لنحن نكذب له ما نكذب عليه، ال شك أن هذا القول سخيف 
ومتهالت وهو أق  من أن يرد عليه، والبرهان القاطع على خ اله أظهر وأشهر، والدين كام  ليس بحاجة إلى 

إلى ترويج، الدين لو سلم من الصد عنه ما احتاج وال إلى دعوة، لكن المشكلة أن الصد عن  ترويج، ليس بحاجة
دين هللا موجود بين المسلمين، من المسلمين من يصد الناس عن دين هللا بألعاله وتصرلاته، وكونه قدوة سيئة 

 وهللا المستعان. ،يشوه اإلس ام
 رواية الكاذب:

لي حديث واحد حكم عليه بالفسق وردت عمدًا  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  رواية الكاذب: من كذب على رسول
صلى هللا -وبط  االحتجاج بها جميعًا، وأما توبة الكاذب لمن تاب عن الكذب على رسول هللا  ،رواياته كلها
 اختلف العلماء لي قبول روايته على قولين: -عليه وسلم

حميدي شيخ البخاري، وأبو بكر الصيرلي إلى أن توبته ال تؤثر لي القول األول: ذهب اإلمام أحمد وأبو بكر ال
ولو مرة  -عليه الص اة والس ام-من كذب على النبي يعني ؛ ذلك، وال تقب  روايته أبدًا، ب  يحتم جرحه دائماً 

واحدة لإنه خ اص يلغى من الوجود لي باب الرواية، لكن إن حسنت توبته، تاب توبة نصوحًا بشروطها تقب  
 ، لكن الرواية يحتم جرحه دائمًا.-سبحانه وتعالى-توبته عند هللا 

وهذا القول رجحه النووي وقال:  ،القول الثاني: يرى آخرون أن توبته صحيحة وروايته مقبولة، إذا صحت توبته
الص اة عليه -يقول: هذا الذي كذب على النبي وقاسه على رواية الكالر إذا أسلم، إنه الجاري على قواعد الشرع 

أشد ما قي  ليه أنه يكفر، والكالر إذا أسلم قبلت روايته، وهذا من باب أولى، وضعف الرأي األول، وال  -والس ام
وليه احتياط للسنة؛  -عليه الص اة والس ام-شك أن الرأي األول ليه تشديد النكير على من كذب على النبي 

 الكاذب ال يؤمن أن يكذب لي توبته. ألن هذا 



 بالكذب: التهمة
 . الوجه الثاني من أوجه الطعن لي الراوي: التهمة بالكذب

ه مبدلة من واو، كما أبدلت لي تخمة، يقال: أوهمته واتهمته إذا : الظن، أصلها الوهمة، تاؤ اللغةلي والتهمة 
ة، واتهمته مة كُهمزة وُلمزة، وقد تسكن ليقال تْهمأصله ُته  لغة، ه مة كهمزة ورطبة، والسكون أدخلت عليه التُ 

 شككت لي صدقه.
بأال  :عرف الحالظ ابن حجر لي النزهة تهمة الراوي بالكذب ،واصط احًا عرله الحالظ ابن حجر لي النزهة

ن  يروى ذلك الحديث إال من جهته، ويكون مخالفًا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب لي ك امه العادي، وا 
 وي.هر منه وقوع ذلك لي الك ام النبلم يظ

والمتهم بالكذب هو الذي يكذب ، -عليه الص اة والس ام-الكذاب لي علوم الحديث هو الذي يكذب على النبي 
مث  هذا يتهم بالكذب على  -عليه الص اة والس ام-لي حديثه العادي مع الناس، لكنه ال يكذب على النبي 

الناس، ومثله لو روى حديث ال يعرف إال ؛ ألنه جرب عليه الكذب لي حديثه مع -عليه الص اة والس ام-النبي 
من جهته، ويكون هذا الحديث مخالف للقواعد المعلومة، ومن هذا نعرف أسباب اتهام الراوي بالكذب، أال يروى 

 نتهم هذا الراوي. ذلك الحديث إال من جهته، ويكون الحديث مخالف للقواعد المعلومة حينئذ  
لكن لم يظهر منه كذب لي الحديث النبوي، ومتى اتهم الراوي  يلي ك امه العادأن يعرف الراوي بالكذب 

 بالكذب ترك حديثه.
ويؤخذ ممن سوى ذلك، ال يؤخذ من صاحب هوًى يدعو  قال اإلمام مالك بن أنس: "ال يؤخذ العلم عن أربعة

ن كنت ال تتهباالناس إلى هواه، وال من سفيه معلن  مه أن يكذب لسفه، وال من رج  يكذب لي أحاديث الناس، وا 
 ادة إذا كان ال يعرف ما يحدث به". ، وال من رج  له لض  وص اح وعب-صلى هللا عليه وسلم-على رسول هللا 
 لحش الغلط:

الوجه الثالث من أوجه الطعن لي الراوي: لحش الغلط، سيأتي الحالظ على هذه األوجه العشرة بالتفصي  وماذا 
سيأتي عليها  ؟يسمى حديث من لحش غلطه ؟ بمم بالكذبماذا يسمى حديث المته ؟يسمى حديث الكذاب

 بالترتيب المذكور هنا؛ ألنه كما ذكرنا الحالظ رتب كتابه على طريقة اللف والنشر.
غلطًا أخطأ وجه الصواب، وغلطته  يقال: غط لي منطقهأوجه الطعن لي الراوي: لحش الغلط، الوجه الثالث من 

لط، ويجمع على أغ اط، ورج  غلطان لط، وأغلطته إغ اطًا أوقعته لي الغغلطت أو نسبته إلى الغ :له قلتُ  أنا
ولحش الغلط كثرته، وك  شيء جاوز حده لهو لاحش، يعني كون اإلنسان كسكران، وكتاب مغلوط قد غلط ليه، 

 من الغلط من السهو من النسيان من سبق هذا يسمى لاحش الغلط؟ ال، من يعرويغلط الغلط والغلطتين والثالث 
 ولحش غلطه صار وجه من أوجه الطعن. لي أحد يسلم من ذلك، لكن إذا كثر لي ك امهاللسان، ما 

لراوي أكثر من صوابه أو وذلك بأن يكون غلط ا، لحش الغلط كثرته، وك  شيء جاوز حده لهو لاحش
 .ال يخلو اإلنسان من الغلط والنسيان ان الغلط قلي ًا لإنه ال يؤثر إذأما إذا كيتساويان، 

 على الغالب كان إذا، أحد الغلط من يفلت يكاد ليس": قالأنه  الثوري  سفيان روى الخطيب البغدادي بسنده عن
ن حالظ لهو الحفظ الرج  ن ، غلط وا  رحمه هللا -قال شيخ اإلس ام ابن تيمية "، ترك الغلط عليه الغالب كانوا 



ذا كثر "بعدهم وليمن أحياناً  يغلط قد من بةالصحا لي ب  ،الناس أكثر منه يسلم ل ا الغلط وأما: "-تعالى ، وا 
روى الخطيب البغدادي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان ال يترك حديث رج  إال غلط الراوي ترك حديثه، 

 رج  متهم بالكذب أو رج ًا الغالب عليه الغلط.
 الغفلة: 

ورج   ،الشيء يغف  غفواًل لهو غال غف  الرج  عن  :يقاللغفلة، الوجه الرابع من أوجه الطعن لي الراوي: ا
وتغفلته عن كذا تخدعته عنه على غفلة منه، ول ان  ،مغف  ال لطنة له، وغفلت الشيء تغفي ًا إذا كتمته وسترته

، يعني م، إيش معنى غف ؟ لم تسمه التجاربل ان غف ، نعأن غف  لم تسمه التجارب، غف ، كثير ما يقولون: 
الثة، ما يستفيد من تجارب الحياة، حياة، يقع لي هذا األمر ثم يقع ليه ثانية ثم ثما استفاد من التجارب لي ال

ف  بالضم من ال يرجى خيره وال يخشى شره، يعني إذا قالوا: ل ان غف ، هذا والغُ  ،والغف  والغف ان واالسم الغفلة
 رجى خيره وال يخشى شره.غف ، نعم، معناه ال يو ل ان غف ؟ مغف   :موجود، ما هو مستعم  عندكم؟ ما يقولون 

واصط احًا: غيبة الشيء عن بال اإلنسان، غيبة الشيء عن بال اإلنسان وعدم تذكره له، كذا لي المصباح، 
وال بد من تقييد الغفلة بالكثرة، ألن  ،التيقظ: بأنه سهو يتعري عن قلة التحفظ و وعرله الفيروز آبادي لي البصائر
ة من يعاليه هللا منها، غالب الناس ليهم غفلة، لكن إذا كثرت هذه الغفلة ال بد مجرد الغفلة ليست سببًا للطعن لقل

ن لم يؤاخذ عليها، ال يعني أنه راو    مجروح بمعنى أنه آثم، ال. أنها تجرح الراوي، وا 
  للسهو والغفلة سبعة أسباب هي: -رحمه هللا تعالى-ذكر شيخ اإلس ام 

الحديث لإذا ، كثير من الناس ينصرف عن طلب أه  الزهد والعبادة ككثير من االشتغال عن هذا الشأن بغيره،
من األص  ما يعرف الحديث، تكون بضاعة لي الحديث  الخلو عن معرلة هذا الشأنروى حديثًا أخطأ ليه، 

الخلو مزجاة، األول هو لي األص  من أه  الحديث لكنه انشغ  عنه، الثاني لي األص  ليس من أه  الحديث، 
، ولذا تجدون األخطاء الكثيرة لي األحاديث التي يسوقها الغزالي لي اإلحياء لماذا؟ ألنه هذا الشأن عن معرلة

لذي يعتمد ا التحديث من الحفظ،كما قال عن نفسه لي الحديث مزجاة، ليس من أه  هذا الشأن، ب  بضاعته 
  .، وليس ك  أحد يضبط ما حفظهال شك أن الحفظ يخون على الحفظ وحالظته أق 

حاديث ، يبتلى بعض الناس بولد سيء يزور عليه بعض األويزوَّر عليه أن ُيدخ   لي حديثه ما ليس منه الرابع:
، ليحدث بما يظن أنه من حديثهيركن الشيخ إلى الطلبة،  أن يركن إلى الطلبة،ويلحق لي كتابه ما ليس منه، 

 صدقهم ليحدث به، وهذا ال شك أنه غفلة.يقب  ك ام الطلبة يقولون: روينا عنك هذا الحديث الف اني لي
 اإلرسال، وربما كان الراوي له غير مرضي. السادس:
للهذه األسباب وغيرها اشترط أن يكون الراوي حالظًا ضابطًا، قال: ، إلمكان اخت اله التحديث من كتاب السابع:

يدي ضابطًا للغفلة التي يرد بها وذكر الخطيب عن الحم، معه من الشرائط ما ُيؤم ن معه كذُبه من حيث ال يشعر
 :يحدث من كتابه ليقال لهقال له لي ذلك ليترك ما لي كتابه، حديث العدل، لقال: أن يكون لي كتابه غلط لي

يحدث من غيره، يحدث ما يصوب له، هذه غفلة، أن يكون لي كتابه ي كتابك غلط، ثم يترك هذا الغلط و الذي ل
ويصحح على ك ام الناس، لي  كتابه، ويحدث بما قالوا، أو يغير يأتي بالقلم غلط ليقال له لي ذلك ليترك ما لي

 ين ذلك، يعني ما يتأكد وال يتثبت.بقولهم، ال يعق  لرق ما ب كتابه



قال: "ال يكتب عن الشيخ  أنه -مارضي هللا عنه-عن ابن عباس وحديث المغف  مردود روى الخطيب البغدادي 
  .وهللا أعلمالمغف "، 
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وسلم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا

يقول: نريد توجيها  لدعاة تجديد علم الحديث وأصول الفقه، يقول: حتى قال قائل منهم: إذا كان لراوي الحديث 
 مصلحة من رواية الحديث فالحديث ضعيف عندهم؟ -أي الصحابي-

))إال كلب  ام حديث أبي هريرة لي الترخيص لي اقتناء الكلب للحاجة، ما يمث  به لي هذا الك زلع  من أبر 
وه  معنى هذا أن ابن " يعني أبا هريرة، وكان صاحب زرع" " قال ابن عمر:أو زرع" :قال أبو هريرة صيد((

محتاج إلى مث  هذا الكلب؟ نقول: ال، ابن عمر يشيد و عمر يتهم أبا هريرة لي هذه اللفظة؛ ألنه صاحب زرع 
بأبي هريرة، ويذكر أنه ضبط الحديث وأتقنه؛ ألن له به حاجة، ومن كانت له حاجة بأمر من األمور لإنه 

حاشا  أنه يزيد لي الخبر من أج  مصلحتهيضبطه ويتقنه أكثر من غيره، وليس معنى هذا أنه يتهم أبا هريرة ب
 وك ا.

أتقنها، وهذا شيء يحس به ك  أحد، إن من كان لكنه يريد أني بين أن أبا هريرة محتاج لهذه الزيادة لضبطها و 
بحاجة إلى شيء لإنه يضبط، اإلنسان يعيش عمره ال يعرف حديث االستخارة، لكن إذا أراد أن يتزوج أو أراد 

صار له به حاجة،  ألنه لى االستخارة ضبط حديث االستخارة؛أمرًا مهمًا وحص  عنده شيء من التردد، ووجه إ
أه  العلم الذين لهم ارتباط وصلة بالمصارف المالية، من يمي  إلى تجويز بعض الصور  هذا أمثلته كثيرة، من

لمصرف، ال شك وهو يعم  لي ا ت تقول: يجيزها ل انالتي يمنعها غيره، لأنت تقول: إذا سمعت منه الحكم أن
 ك امك يحتم  أمرين: وأنت لي مقالتك هذه

الشيخ الذي يعم  لي هذا المصرف إنما أجازها عن بينة، عن  األمر األول: أنك تريد أن تبين للسامع أن هذا
تبين، ولهم دقيق لهذه المسألة؛ ألن الذي يشتغ  بالشيء يتقن مسائله، الشخص الذي يتعام  مع هذه المصارف 
ال شك أنه أعرف بعقودها من غيره، لهذه العقود تعرض عليه ليدرسها قب  أن يقدم المصرف على التعام  بها، 

ه بالجواز والمي  إليه؛ ألنه امع أن لهذا الشيخ مصلحة من إلتائحتمال، واحتمال آخر أنك تريد أن تبين للسهذا ا
لالمسألة تحتم  أمرين، ه الصورة يمكن يستغني عنه المصرف، يأخذ مقاب  على هذا العم ، للو منع مث  هذ

ذا كان هذا االحتمال موجود ليمن يمكن أن تميله الدنيا ليمي  إل ى قول يسه  أمر هذه المسألة لإن مث  هذا ال وا 
لهم، واضح  -سبحانه وتعالى-، الذين هم كلهم عدول بتعدي  هللا -رضوان هللا عليهم-يمكن أن يظن بالصحابة 

ال ما هو بواضح؟  نعم؟ وا 
 مصطفى عبد المنعم؟ دراسة األسانيد للمبتدئين تأليف: يقول: تيسير
 وهللا ما أعرله.

 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (7شرح نخبة الفكر )

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 حمة هللا وبركاته.الس ام عليكم ور 

  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 هنا نبدأ بالدرس:

 الفسق:
تقول: لسقت الرطبة من  ،والفسق لي لغة العرب الخروج :الوجه الخامس من أوجه الطعن لي الراوي وهو الفسق

يقال: لسق يفسق لسقًا ، قشرها لخروجها منه، والفويسقة الفأرة لخروجها من جحرها على الناس ألج  المضرة
 ق ولسيق دائم الفسق.س  بالكسر ولسوقًا لجر وخرج عن الحق، ورج  لُ 

اقتضته الفطرة ر لاسق لخروجه عما ألزمه العق  و لالكال ،-عز وج -والفسق لي الشرع: الخروج عن طاعة هللا 
}َأَفَمن  :-ج  وع ا-وقال  ،[( سورة النررور11)] }َوَمن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن{قال هللا تعالى:  ،السليمة

ا َّلا َيْسَتُووَن{ اصي بما دون الكفر يقال له: لقاب  اإليمان به والع [( سورة السجدة52)] َكاَن ُمْؤِمن ا َكَمن َكاَن َفاِسق 
ا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن{قال تعالى لي شأن القاذف: لاسق،  والمراد  [( سورة النررور6)] }َوََّل َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدة  َأَبد 

ف الفسق الذي يتلبس به الفاسق واختلفر؛ ألن الك ام لي الراوي المسلم، بالفاسق هنا المتلبس بمعصية دون الك
 إلى قسمين لالفساق نوعان:

إن شاء -مبتدعة، وهذا القسم سيأتي الك ام عليه قريبًا اللساق بالتأوي : يعني هناك الفاسق المتأول، وهم طوائف 
 شرع من ترك واجب، أو ارتكاب، والفاسق غير المتأول، وهو المراد هنا المخ  بشيء من أحكام ال-هللا تعالى
 -صلى هللا عليه وسلم- وهذا القسم قد اتفق العلماء على عدم قبول روايته؛ ألن الرواية عن رسول هللامحرم، 

قال ابن العربي: ، -صلى هللا عليه وسلم- أمانة ودين، والفسق يبطلها، الحتمال كذب الفاسق على رسول هللا
رحمه -وقال الشنقيطي "، ، والفسق قرينة تبطلهامن ثبت لسقه بط  قوله لي األخبار إجماعًا؛ ألن الخبر أمانة"

هذه  [( سورة الحجرات4)] }َيا َأيَُّها الاِذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبياُنوا{لي تفسير قوله تعالى:  -هللا تعالى
 ،الفاسق هادةش قبول عن بالنهي آخر موضع لي تعالى وصرح ،خبره لي الفاسق تصديق عدم على تدلاآلية 
ا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن{تعالى:  قوله لي وذلك  العلماء بين خ اف وال [( سورة النررور6)] }َوََّل َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدة  َأَبد 
 بالفسق المعلن -يعني الضعفاء- ومنهموقال ابن حبان لي المجروحين: "، خبره قبول وعدم الفاسق شهادة رد لي
نو  فهوالس  حد عن خرج ومن ،مجروحاً  يكون  ال والعدل عدالً  يكون  ال الفاسق نأل ؛روايته لي صدوقاً  كان ا 

ن صدقه، على يعتمد ال العدالة  الجرح ضد عليه يظهر أن إال األحوال من حاله لي بعينه يءش لي صدق وا 
 ".ل ا عنه ذلك ظهور قب  لأما بخبره، يحتج لحينئذ   ،-عز وج - هللا طاعة أحواله أكثر يكون  حتى
 الوهم:

الوجه السادس: وما زلنا لي اللف الذي ذكره الحالظ، حيث لف األنواع العشرة، ثم ينشرها بعد ذلك بذكر أنواع 
الهاء يقال: وهم بكسر ، الوجه السادس من أوجه الطعن لي الراوي: الوهمجوه، علوم الحديث التي تتبع هذه الو 



يهم وهمًا ووهمًا ذهب  وجود أو لم يكن، ويقال: وهم إليهسواًء كان لي الوتمثله،  غلط، وقد توهم الشيء تخيله
 أنا أوهم وهمًا إذا سهوت.الجمع أوهام، ويقال: وهمت لي كذا وكذا لوهمه إليه، والوهم من خطرات القلب و 

لك أن اصط احًا: هو رواية الحديث على سبي  التوهم، أي بناًء على الطرف المرجوح المقاب  للظن، وبيان ذ
الثاني: إما أن م وسبق الك ام عليه، لتردد أو بتردد، لاألول يسمى الع المعلوم إما أن يستقر لي الذهن من غير

 والمساوي هو الشك. الظن والمرجوح هو الوهملالراجح هو  .يكون راجحًا أو مرجوحًا أو مساوياً 
وسط من الدماغ من شأنها إدراك المعاني والوهم عند الحكماء قوة جسمانية لإلنسان محلها آخر التجويف األ

قوى جسمانية يقول: محلها آخر التجويف األوسط من الدماغ من شأنها إدراك ، الجزئية المتعلقة بالمحسوسات
قوة مدركة، ولذا توجد لي الحيوانات، هذه  ،تدرك ة بالمحسوسات، هذه قوة غير العق المعاني الجزئية المتعلق

الحيوان بأن الذئب مهروب منه، وأن الولد معطوف عليه، غير العق ، ولذا تجد بعض القوة هي التي تحكم لي 
الحيوانات أو سائر الحيوانات ليها هذه القوة، تهرب مما يضرها، وتعطف على الولد، وتطلب ما ينفعها، وهي 

 دركةم، هذه موجودة هذه القوة المأيضًا موجودة حتى لي المجانين الذين ال عقول لهم من بني آد
قال ير لإنه ال يضر وال يخلو عنه أحد، لإذا كان الوهم هو الغالب على رواية الراوي ترك حديثه، أما الوهم اليس

لهذا ال  آخر يهم والغالب على حديثه الصحةابن المهدي: الناس ث اثة: رج  حالظ متقن لهذا ال يختلف ليه، و 
 ."ا يترك حديثهيترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم لهذ

 مخالفة الثقات:
، والثقة مصدر قولك وثقت به لأنا أثق مخالفة الثقات: والثقات جمع ثقة السابع من أوجه الطعن لي الراوي  الوجه
وهم ثقة،  وهم موثوق بهم، ويقال: ل ان ثقة، وهي ثقة، وأنا واثق به، وهو موثوق به، وهي موثوق بها، به ثقة

وثق به ثقة ووثوقًا ائتمنه، ووثقت ل انًا إذا قلت أنه ثقة لهو جماعة الرجال والنساء،  ل: ثقات ليوقد تجمع ليقا
 موثوق.

والثقة لي االصط اح: من جمع بين صفتي العدالة والضبط وسبق الك ام عليهما، لمن خالف الثقات ال شك أنه 
 ات هي المقياس لمعرلة ضبط الراوي. ليس بثقة؛ ألن موالقة الثق

 غالبررررررررررررررًا بالضرررررررررررررربط  ومررررررررررررررن يوالررررررررررررررق 
 

 لضرررررررررررررررررررررررابط أو نرررررررررررررررررررررررادرًا لمخرررررررررررررررررررررررط   
 ج

الثقة والضبط، يقول ابن  مالمقياس موالقة الثقات، والذي يخالفهم يحكم عليه بعد لمعرلة ضبط الراوي ال شك
 وجدنا لإن ،واإلتقان بالضبط المعرلين قاتثال تبروايا رواياته نعتبر بأن اً ضابط الراوي  كون يعرف "الص اح: 

 كونه ذ  حينئ عرلنا ةنادر  المخالفةاألغلب و  لي لها موالقة أو ،لروايتهم -المعنى حيث من ولو- موالقة رواياته
ن ،ثبتاً  ضابط وهذه المخالفة على ما تقدم ، بحديثه نحتج ولم ضبطه اخت ال عرلنا لهم المخالفة كثير وجدناه وا 

ن كانت من ضعيف لحديثه يسمى ال منكر، وتقدم شرح ذلك عند قول تفصيله إن كانت من ثقة لحديثه شاذ، وا 
 ."فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر"الحالظ: 

والمقصود هنا مخالفة الثقات، اإلكثار من مخالفة الثقات، أما وقوع مخالفة الثقات النادر هذا يحكم على حديثه 
 ، المقصود بالمخالفة الكثيرة.اتة الثقبالشذوذ لكنه ال ينزل عن درج

 الجهالة: 



الجهالة: والجه  والجهالة نقيض العلم، يقال: جهله يجهله جه ًا  الثامن من أوجه الطعن لي الراوي  الوجه
لى وُجهَّ  وجه اء، والجه  عوجهال وجهالة، وجه  عليه أظهر الجه  كتجاه  وهو جاه ، والجمع ُجُه  وُجْه  

 وهذا هو األص . مللو النفس من العأضرب ث اثة: خ
 الثاني: اعتقاد الشيء على خ اف ما هو عليه.
 والثالث: لع  الشيء بخ اف ما حقه أن يفع .

أدري، هذا جاه ، لإذا سئ  اإلنسان عن شيء وقال: ال  :من اتصف بضرب من هذه األضرب الث اثة يقال له
هو عليه هذا جاه ، لكن جهله أشد، هذا الذي يسمى  من اعتقد الشيء على خ اف ماجاه  لي هذه المسألة، 

، يجيب خطأ، هذا هو الجه  المركب، بالجه  المركب، هذا يجه  لكن إذا سئ  ما يقول: ما أدري، يجيب
إذا كان الوجه الصحيح للعم  أو صنع هذه اآللة كذا لعملها  ،الثالث: لع  الشيء بخ اف ما حقه أن يفع و 

تظنه مهندس، نعم، ثم أخذ  ،سمى جاه ، لإذا ذهبت بسيارتك إلى من تظنه يعرفعلى غير الوجه الصحيح ي
تنتقده، ب  يصلح شيئًا تعرف أنه  تعرف شيئًا لي صناعة هذه السيارةيتخبط لي إص اح هذه السيارة، وأنت ال 

لعال، الجه  يدخ  األ يعني ليس الجه  خاص باألقوالجديد لي السيارة، تعرف أنه جاه  لي هذه الصنعة، 
جئت بسيارة ودخلتها على  يعني لولع  الشيء بخ اف ما حقه أن يفع ،  ولذا جعلوا الثالث من أضرب الجهالة:

ال ما  هتقطع مث ًا هو بدأ يفكك يبي يغير الصفاية مث ًا، وأنت اآلن قب  دقائق مغير  المهندس جديد، هذا يعرف وا 
تدخلها على ورشة ثم يأخذ يتخبط يتخرص  ، ًا ليها رجةيعرف؟ نعم، هذا ال يعرف، يعني لو قدر أن سيارة مث

وك  شيء يفكه وما يدرك، هذا جاه ، لكن العالم صاحب الورشة الذي بعده، تأتي ثم ينظر، يكفيه شم الخطأ، 
يقول: غير الكفر األمامي تروح الرجة، هذا ما لك شيء وال استعم  شيء، تغير الكفر وتروح الرجة، هذا جاه  

ال عالم؟ واعتقاد الشيء على  هذا علم، شيء على ما هو بههذا عالم بالصناعة، لالجه  والعلم يعني معرلة ال وا 
 خ اف ما هو عليه، أو صنع الشيء على خ اف ما حقه أن يصنع ك  هذا جه .

ي إذا سألته عما وراء هذا الجدار قال: وهللا ال هو الشخص الذي ال يدر  ه  البسيطعرلنا أن الجه  يقال للج
 ول: وراء هذا الجدار نساء، وهو ما ليهذا غيب، هذا جاه  صحيح، لكن الجاه  بسيط، لكن الذي يق أدري 
 ، نعم، هذا جاه  مركب، هذا ال يدري وال يدري أنه ال يدري.أحد

 قرررررررررررررررررال حمرررررررررررررررررار الحكررررررررررررررررريم يومررررررررررررررررراً 
                     ج  أنرررررررررررررررررررررررررررررررررا جاهررررررررررررررررررررررررررررررررر  بسررررررررررررررررررررررررررررررررريط

 لررررررررو أنصررررررررف الرررررررردهر كنررررررررت أركررررررررب 
 وصرررررررررررررررررررررراحبي جاهرررررررررررررررررررررر  مركررررررررررررررررررررررب

 
 ج
 

 وهللا المستعان.ن ما يفتي الناس ويضلهم بغير علم، يعني الحمار جاه  بسيط ما يدري، لك
والمراد هنا الراوي المجهول وهو عند أه  الحديث كما لي النزهة من ال يعرف ليه تعدي  وال تجريح معين، يرى 

اء به، ومن لم يعرف حديثه الخطيب البغدادي أن المجهول من لم يشتهر بطلب العلم لي نفسه وال عرله العلم
 واحد. إال من جهة راو  

، يقول: "واحد اعترض ابن الص اح على ك ام الخطيب بقوله: "قد خرج البخاري حديث جماعة ليس لهم إال راو  
واحد  قيس بن أبي حازم، كذلك خرج مسلم حديث قوم ال راوي لهم غيرغير عنه  لم يرو   "منهم مرداس األسلمي

قد وذلك مصير منهما إلى أن الراوي  ،عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن لم يرو   عب األسلميمنهم ربيعة بن ك



رهم كذ، ويأتي واحد هؤالء هم الوحدان الذين ليس لهم إال راو  "، برواية واحد عنه يخرج عن كونه مجهواًل مردوداً 
 لي مجهول العين.

بقوله:  -بن الص اح على ك ام الخطيبعن اعتراض ا-على ك  حال أجاب النووي عن هذا االعتراض 
، والصحابة كلهم عدول ،"والصواب نق  الخطيب، وال يصح الرد عليه بمرداس وربيعة لإنهما صحابيان مشهوران

لة عنهم بعدد الرواة، أما غير الصحابة لأق  ما يرلع الجهالة عن الواحد منهم أن يروي ل ا يحتاج إلى رلع الجها
 المشهورين بالعلم".عنه اثنان لصاعدًا من 

لكن قد "، الجهالة اسم عنه ارتفع رج ان المحدث عن روى  إذا"بن معين أنه قال: روى الخطيب بسنده عن يحيى 
ترتفع الجهالة برواية واحد إذا كان من النقاد الذين ال يروون إال عن الثقات كاإلمام مالك وشعبة بن الحجاج 

 غيرهما.
 أقسام المجاهي :
  : يختلف المجاهي  لي قوة الجهالة وضعفها، ولذا قسم العلماء المجهول إلى ث اثة أقسام:أقسام المجاهي

القسم األول: مجهول الذات: وهو الراوي الذي لم يصرح باسمه أو بما يدل عليه، لم يصرح باسمه أو بما يدل 
 ان: عدم التصريح باسموجهالة الذات لها سببج  أو قال بعضهم، نعم، هذا مجهول، عليه، إذا قي : حدثني ر 

غير ما اشتهر به لغرض ليشتهر بشيء منها ليذكر ب الراوي، وهذا النوع يسمى المبهم، الثاني: كثرة نعوت الراوي 
كنى، لإذا قي : حدثني لي مهآخر ليحص  الجه  به، هذا المشهور بين الناس باس ليظن أنه راو   من األغراض
 نعم؟ بو الخطاب هذا؟ قال: قال أنس بن مالك، من أ أبو الخطاب
 طالب:......

وهو مشهور  ،قتادة، نعم، قتادة، لكن كثير من الناس يجه  هذه الكنية ليوقعه هذا التصرف لي جه  هذا الراوي 
 علم من األع ام.

 حكم رواية مجهول الذات:
اسمه بوروده حكم رواية مجهول الذات: ال تقب  رواية مجهول الذات حتى يصرح الراوي عنه باسمه، أو يعرف 

من طريق آخر مصرح ليه باسمه، ال سيما إذا كان يشترك معه لي االسم الذي أوقع الجهالة، يشترك معه أكثر 
 من واحد وليهم الثقة وغير الثقة.

قال الحالظ ابن حجر: "وال يقب  حديث المبهم ما لم يسم؛ ألن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه ال 
يعني إذا قال الراوي: "، وكذا ال يقب  خبره ولو أبهم بلفظ التعدي  على األصح ؟رف عدالتهيعرف، لكيف تع

ولم يسمه قال: حدثني الثقة، كما يقوله كثيرًا اإلمام مالك، أو حدثني من ال  ثني الثقة، لو أبهم بلفظ التعدي حد
 ،كون ثقة عنده وهو عند غيره غير ثقةألنه قد ي ؛أتهم كما يقوله بعضهم، ال يكفي، ال بد أن يسمي هذا الراوي 

 ليقارن بين هذه األقوال.
اإلمام الشالعي قال: حدثني الثقة، وأحيانًا يقول: حدثني من ال أتهم، ويريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى، وجماهير 

  .األئمة على تضعيفه وضعفه شديد، ل ا يكفي التعدي  مع اإلبهام
 ومررررررررررررربهم التعررررررررررررردي  لررررررررررررريس يكتفررررررررررررري

 

 خطيرررررررررررب والفقيررررررررررره الصررررررررررريرليبرررررررررره ال 
 ج



ال بأس، يقب  قوله  بهام لإذا سماه قال: حدثني ل ان وهو ثقةأكثر أه  العلم على عدم االعتداد بالتعدي  مع اإل
إذا ام لما لم يعارض بقول أقوى من قوله، من أه  العلم من يرى أن التعدي  على اإلبهام ملزم لمن يقلد هذا اإلم

 م المالكية العم  بخبره؛ ألنهم يقلدونه لي األحكام لليقلدوه لي تعدي  الرواة.قال مالك: حدثني الثقة لز 
الثقة ولو مع  اإلمام الشالعي أن يقبلوا خبر هذالزم الشالعية كلهم الذين يقلدون  : حدثني الثقةإذا قال الشالعي

 اإلبهام، وهذا لرع من مسألة تقليد األئمة.
هو  ، ما ذكر اسمهاوي الذي ذكر اسمه، األول ما ذكر االسم مجهول الذاتالقسم الثاني: مجهول العين، وهو الر 

ية المبهم والمهم  الذي ال يستطاع الوقوف على اسمه، ويشاركه جمع من الرواة الضعفاء، ليما ذكر به من كن
هذاك سميناه مجهول ذات، يعني ال يوجد لي كتب علوم الحديث تسميته أو اسم، مع عدم البيان الكالي، 

ذكر اسمه : مجهول العين، وهو الراوي الذي الثانين حقيقته مجهول ذات، ذاته مجهولة، بمجهول الذات، لك
واحد، مجهول العين الذي يعرف  عنه إال راو   واية، ل ا يكثر األخذ عنه، للم يرو  وعرلت ذاته لكنه مق  لي الر 

بن عمرو األنصاري مث ًا، ه  هذا ذاته سعيد   ًا، أبو محمد عبد هللا بنمث عيداسمه، أبو محمد عبد هللا بن س
معلومة ذاته، لكن عينه مجهولة، وهذا مجرد اصط اح، قد يكون معروف بين الناس، معروف  ،مجهولة؟ ال

ل ان الذي بيته بجوار ل ان معروف،  :يصلي مع الناس إذا قي  من أبو محمد عبد هللا بن سعيد األنصاري؟ قي 
ال  وتسميته مجهول العين مجرد اصط احواحد،  عنه سوى راو   لي الرواية، لم يرو   الرواية، مق لكنه مق  لي  وا 

ل ان ابن ل ان من المهاجرين األولين مجهول، يعني لكونه مق   :عينه معرولة وذاته معرولة، قد يقول أبو حاتم
ال لعينه معرولة كما بيلي الرواية، وتسمية هذا النوع بمجهول العين مجرد اص حكم رواية مجهول نا، ط اح وا 

 العين: اختلف العلماء لي رواية مجهول العين من حيث القبول والرد على أقوال نقتصر منها على أهمها:
 األول: أنه ال يقب  مطلقًا واختاره أكثر العلماء من أه  الحديث وغيرهم.

 النووي لكثير من المحققين.الثاني: أنه يقب  مطلقًا وهو قول من لم يشترط لي الراوي غير اإلس ام، وعزاه 
القول الثالث: التفصي  لإن كان الراوي المتفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل مث  ابن مهدي ويحيى بن 
سعيد القطان وأمثالهم كمالك نجم السنن، لإن مث  هذا يقب  إذا كان المتفرد بالرواية عنه ممن ال يروي إال عن 

ال ل ا.  ثقة، لإنه يقب  وا 
و كأن يكون مشهورًا بالزهد كمالك بن دينار أ ول الرابع: ليه تفصي  أيضًا: لإن كان مشهورًا لي غير العلمالق

ال ل ا، اختاره ابن عبد البر.  النجدة لإنه حينئذ يقب  وا 
وروى عنه واحد، يعني ما ذكر  ،إذا كان قاضي من قضاة المسلمين قاضي مث ًا وما حفظ ليه جرح وال تعدي 

ال جرح وال تعدي ، إنما ذكر هو من القضاة، الغالب أن القضاة عدول، مع رواية هذا الواحد يمشي، ليه قول 
داخ  لي  وهروى عنه واحد صرة مث ًا، وليس مشهور بالرواية لكن إذا كان أمير، نعم كان عام ًا لف ان على الب

ال ال حيز مجهول العين لإن كان الذي واله عمر بن عبد العزيز نعم؟ هذا حكمه يتبع من واله،  ؟تقب  روايته وا 
ال ال؟ ألن مث  عمر بن عبد العزيز ال يولي إال ثقة، لكن إذا كان من  مث ًا تمي  النفس إلى كونه ثقة صح وا 

 واله معروف بالفسق مث ًا لإن هذا تمي  النفس إلى عدم توثيقه حتى ينص األئمة على توثيقه.



ال ل ا، وهو أحد أئمة الجرح والتعدي  مع رواية واحد عنه قب   كاهالخامس: تفصي  أيضًا: وهو إن ز القول  وا 
وبهذا نخرج من قضية الوحدان أرجح األقوال وأعدلها،  ولعله ،بن القطان وصححه ابن حجراختيار أبي الحسن 

ل: الذين خرج لهم البخاري ومسلم لي الصحيحين، قد يقول قائ : يوجد مث  هؤالء المجاهي  لي الصحيحين، نقو 
نعم، تخريج البخاري توثيق عملي، يعني تخريج البخاري للراوي ومسلم كذلك توثيق عملي لهذا الراوي، وهذا 

أحد أئمة الجرح والتعدي  سواًء  ي  هذا الراوي، وهو القول الخامس إن زكاهالتوثيق مع رواية واحد يكفي لي تعد
ال ل ا، وهذا اختيار أبي الحسن  مع أو لعلية كرواية أحد الشيخين عنهكانت التزكية قولية  رواية واحد عنه قب  وا 

 وصحح هذا القول ابن حجر ولعله أعدل األقوال. ،بن القطان الفارسي المعروف، إمام من أئمة الحديث
عينه برواية اثنين عنه، عرلت ذاته بذكر اسمه كام ًا بما يتميز به  وهو من عرلت القسم الثالث: مجهول الحال:

 ومجهول الحال نوعان هما: يوثق ل ا يعرف بعدالة وال بضدها،  رلت عينه برواية اثنين عنه ولمعن غيره، وع
 والثاني: مجهول العدالة باطنًا ال ظاهرًا، وهو المستور.مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا، 

عشرة عرلنا أن مجهول الحال معروف العين، مكثر من الرواية يروي عنه أكثر من واحد، قد يروي عنه 
أشخاص، لكن نبحث لي كتب الرجال ال نجد ك ام أله  العلم لي هذا الراوي، ه  هو ثقة أو غير ثقة، هذا 

وجهالة العدالة باطنًا ال ظاهرًا، يعني ظاهره جهالة للعدالة ظاهرًا وباطنًا،  مجهول الحال، وجهالة الحال نوعان:
 أقوال المزكين ال يعرف عنه شيء. عدالة الباطنة التي تحتاج ليها إلىال ؟عدل لكن باطنه

ظاهرًا وباطنًا: يعني المسألة مفترضة لي شخص يريد أن  ل: مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا،حكم رواية النوع األو 
هو ال يعرف عن عدالته ال الباطنة وال الظاهرة، والنوع الثاني: مجهول  يدرس إسناد حديث لراوي ما رآه، وحينئذ  

 ظاهرًا هو يراه، قد يكون ممن يصلي معه لي المسجد هو لي ظاهره ملتزم، لم يرتكب محرم لي العدالة باطنًا ال
وباطنًا اختلف العلماء لي  النوع األول وهو مجهول العدالة ظاهراً ل ا يدرى عنه، الظاهر، وأما لي الباطن 

رواية الراوي وهذا النوع لم  لذهب الجمهور إلى أن روايته ال تقب ؛ ألن تحقق العدالة شرط لي قبولروايته، 
وايته معل ًا ويرى بعض العلماء قبول ر القول عزاه ابن المواق للمحققين،  تتحقق ليه العدالة، ال تقب  روايته، وهذا

يرى آخرون التفصي : لإن كان عدالته، ولكن هذا القول ليس بشيء، تغني عن معرلة  قوله بأن معرلة عينه
ال ل ا، يعني ما نص على تعديله لكن روى عنه مالك،  الراويان أو الرواة ليهم من ال يروي إال عن عدل قب  وا 

قة؟ ألنه ال يروي إال عن ث ن ثقة، ه  نقول: تكفي رواية مالكومالك ال يروي إال عن ثقة، مالك ال يروي إال ع
كون مالك ال  ال شك؛ ألنه من أه  التحري والتثبت، لكن ه  معنى هذا أن نعم رواية مالك تورث غلبة ظن

ويحيى بن سعيد القطان وجمع من أه  العلم صرحوا بأنهم ال يرون إال عن الثقات يكفي  ...يروي إال عن ثقة
جميع أشياخه ثقات، ال يكفي حتى  أو ال بد من التنصيص على توثيقه؟ حتى لو صرح بأن توثيق الراوي لي 
روى  -رحمه هللا تعالى-التي قررها، اإلمام مالك  نص على هذا الراوي بعينه؛ ألنه قد يغف  عن هذه القاعدةي

عن أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ليس بثقة، وقال اإلمام مالك: غرني بكثرة جلوسه لي المسجد، 
ما ذهب إليه الجمهور من  -وهللا أعلم-وأشد الناس احتياطًا للسنة اغتر، لالراجح  ،لاإلمام مالك وهو نجم السنن

 ة الراوي حتى ينص على توثيقه.رد رواي



ر من آثار الفسق ، ظاهره العدالة ال يظهر عليه أثوحكم رواية النوع الثاني وهو المستور: معروف العدالة ظاهراً 
 هذا يسمونه المستور.

ستور بإزاء مجهول الحال بنوعيه، ومنهم من يطلق المستور بإزاء المجهول بجميع أنواعه، ومنهم من يطلق الم
اختلف العلماء لي رواية من عرلت عينه وعرلت عدالته الظاهرة، وجهلت عدالته الباطنة  :واية هذا النوعحكم ر 

لالجمهور على أن روايته مردودة ما لم تثبت عدالته الباطنة،  وهو ما يعرف بالمستور عند بعضهم على قولين:
يعني جاءك شخص بخبر أنت نعم،  الفسق؟ب فوهؤالء استدلوا بأن الفسق يمنع القبول، لكن ه  هذا الراوي متص

ال تعرف عنه شيء، أول مرة تراه، وقال لك: قدم زيد، تنظر لي ظاهره ما لي وال محرم ارتكب ال حلق لحية وال 
 ؟تقب  خبره أو تقول: ال بد من معرلة حاله الباطنةآثار شرب، وال إسبال وال شيء، الرج  مرضي لي الظاهر 

باطن، يمكن أنه لاسق لي الباطن، ال شك أن الفسق يمنع القبول، لكن ه  هذا الفسق يمكن يزاول منكرات لي ال
هذا قول  ؟متحقق لي هذا الرج ؟ ما لم تثبت العدالة ل ا يظن عدم الفسق؛ ألنه أمر مغيب عنا لكيف نقبله

 ا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبياُنوا{َيا َأيَُّها الاِذيَن آَمُنو }األكثر، ولألمر بالتثبت لي قبول األخبار لي قوله تعالى: 
ب  روايته وهو المقطوع أنه ال تق نالذي صار إليه المعتبرون من األصوليي"قال إمام الحرمين:  [( سورة الحجرات4)]

 القول الثاني: يرى تفاء بالعدالة الظاهرة وهو بعيد"، صنفين االكوأطلق بعض الم"وقال الرالعي: به عندنا"، 
 إليه بما يلي: لحنفية وابن حبان، وعللوا ما ذهبواعة من العلماء أن رواية المستور مقبولة، وبه يقول اجما

والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب الطعن، ولم يكلف الناس معرلة ما  الناس لي أحوالهم على الص اح أواًل: ألن
نما كلفوا بالظاهر من األشياء غير المغيب عنهم. ،غاب عنهم  وا 

))ه ا شققت عن  ، ويتبرأ من علم الباطنكان يعم  بالظاهر -عليه الص اة والس ام-األمر الثاني: أن الرسول 
لي الظاهر، قال له الصحابي: "إنه إنما قالها معتصمًا بها من السيف"  "ال إله إال هللا" :يعني لما قال ((؟قلبه

لى ذلك اإلشارة بقوله تعالى: يعني عليك أن تحكم بالظاه ((؟))ه ا شققت عن قلبهقال:  ََّل َتْعَلُمُهْم َنْحُن }ر، وا 
لنووي: "األصح قبول رواية ولذا قال ا ((؟))ه ا شققت عن قلبهلي الحديث:  [( سورة التوبة505)]َنْعَلُمُهْم{ 
لسق قبول رواية المستور، يعني نحن مكلفون برد خبر الفاسق، إننا ما عندنا  -وهللا أعلم-والراجح المستور" 

نما نحن مكلفون بالحكم على الظاهر، والراجح  اآلن، ظاهره لي العدالة ولسنا مكلفين بالحكم على الباطن، وا 
األول: بأن سبب التثبت هو  ويجاب عما استدل به أصحاب الرأيالمستور لقوة األدلة على قبوله،  قبول رواية

 الفسق كما هنا انتفى وجوب التثبت. لإذا انتفى  الفسق
سألت أبي  لي الجرح والتعدي  البن أبي حاتم:مسألة وهي: أن الجهالة إذا حكم على الراوي بها، تجدون  بقيت

الذهبي لي  ، وتبعه"مجهول"لي أكثر من ألف وخمسمائة راوي قال عنه أبو حاتم:  "مجهول"عن ل ان لقال: 
ه  الجهالة الموجودة لي هذه بالجهالة، حكم على كثير من الرواة ولي كتب الرجال كلها الكثير من هؤالء الرواة، 

الكتب جرح أو هي عدم علم بحال الراوي؟ ه  هي جرح أو عدم علم بحال الراوي، نعم؟ يأتي لي مراتب الجرح 
والتعدي  أن المجهول من ألفاظ الجرح، المجهول من ألفاظ الجرح، ويأتينا لي النخبة قول الحالظ: ومن المهم 

أو تعدي ًا أو جهالة، لجع  الجهالة قسيم للجرح وليست منه، وليست بقسم من الجرح،  معرلة أحوال الرواة جرحاً 



، لمقتضى هذا أنها عدم علم بحال الراوي، لكن "أي ال أعرله "ل ان مجهول، :يقول أبو حاتم لي كثير من الرواة
دخالهم لفظ المجهول لي مراتب الجرح يدل على أنه جرح.  مقتضى صنيعهم وا 

رتب على هذا الك ام؟ يترتب عليه أننا إذا درسنا إسناد ووجدنا ليه راوي قي  عنه لي كتب الجرح ما الذي يت
ذا قلنا الجهالة جرح نقول: الحديث ضعيف؛ ألن ليه راو   :إن قلنا "مجهول"والتعدي :  عدم علم بحال  :مجهول، وا 

ن الحكم بالضعف مباشرة وبين التوقف لرق بيحتى نعرف حال هذا الراوي المجهول، الراوي قلنا: الحكم التوقف 
 .-إن شاء هللا تعالى-حتى نتبين، وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان 

 البدعة:
اختراع الشيء ال على مثال سابق، اختراع  :والبدعة لي األص  البدعة: راوي الوجه التاسع من أوجه الطعن لي ال

ابتدع طريقة لم يسبقه إليها سابق، سواًء كانت هذه الشيء ال على مثال سابق، يقال: ابتدع ل ان بدعة يعني 
بديع السماوات  -سبحانه وتعالى-الطريقة مذمومة أو ممدوحة، وأكثر ما يستعم  االبتداع عرلًا لي الذم، وهللا 

  ، أبدع لهو مبدع.بمعنى مفع   :ال على مثال سابق، لعي  ض، يعني هو الخالق والمخترع لهماواألر 
، ك  ما أحدث لي الدين مما لم يسبق له -عليه الص اة والس ام-أحدث لي الدين بعد النبي واصط احًا: ك  ما 

 شرعية من كتاب أو سنة لهو بدعة.
 يقصد بالسلوك -يعني يتعبد بها مخترعها-عرلها الشاطبي بأنها: طريقة لي الدين مخترعة تضاهي الشرعية 

كما  ،وتفعله الجوارح ،وتنطق به األلسنة ،ما تخترعه القلوبواالبتداع شام  لعليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، 
 قرره الطرطوشي، يعني االبتداع يكون لي األقوال والعقائد واأللعال.

البدعة "قال ابن األثير: سمين: بدع حسنة، وبدع قبيحة سيئة، تقسيم البدع: بعض العلماء قسم البدع إلى ق
لهو لي  -صلى هللا عليه وسلم-خ اف ما أمر هللا به ورسوله  بدعتان: بدعة هدى وبدعة ض ال، لما كان لي

" لقسم حيز الذم واإلنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب هللا إليه وحض عليه ورسوله لهو لي حيز المدح
عموم ما ندب هللا إليه وحض ما كان واقعًا تحت البدعة إلى ممدوحة ومذمومة، ه  يوالق على هذا الك ام؟ "

 عموم النصوص ليس بقول مخترع. ، لي ....هذا واقع ليما ندب ؟هذا بدعة "رسوله لهو لي حيز المدح عليه
 -رضي هللا عنه-قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  بدعة الحسنةمن القسم األول وهي البدعة الممدوحة، ال

ويدل على القسم دعة حسنة، ، نعمت البدعة هذه" رواه البخاري، لهي بلي قيام رمضان: "نعمت البدعة هذه
قسم البدع العز بن عبد الس ام إلى رواه مسلم،  ))ك  بدعة ض الة((: -صلى هللا عليه وسلم-الثاني: قوله 
والطريق لي معرلة ذلك أن تعرض البدعة "واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة، ثم قال:  :خمسة أقسام

ن د الشرعععلى قوا  ن دخلت لي قواعد التحريم لهي محرمة، وا  ، لإن دخلت لي قواعد اإليجاب لهي واجبة، وا 
ن دخلت لي قواعد المباح لهي مباحة  ، ثم مث  لهذه األقسام بأمثلة."دخلت لي قواعد المندوب لهي مندوبة، وا 

تصام حيث يقول: "هذا هذا التقسيم ب  رده وقوض دعائمه لي االع لم يرتض   -رحمه هللا تعالى-لكن الشاطبي 
التقسيم أمر مخترع ال يدل عليه دلي  شرعي ال من نصوص الشرع وال من قواعده، إذ لو كان هناك ما يدل من 

 ."الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة



ناك ما يدل إذ لو كان ه" والشاطبي يقول: "لإن دخلت لي قواعد اإليجاب لهي واجبة"يقول العز بن عبد الس ام: 
كيف نسميها بدعة ولي قواعد الشرع وعموماته ما "، من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة

ولو كان العم  داخ ًا لي عموم المأمور به أو المخير ليه لالجمع بين كون تلك األشياء " ؟يدل على وجوبها
 ك ام صحيح. "احتها جمع بين متناليينبدعًا وبين كون األدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إب

بدعة واجبة من الذي أوجبها؟ إن كان  :من الذي أوجبها؟ إذا قلنا ؟بدعة مستحبة يعني كيف نقول بدعة واجبة
الذي أوجبها الشارع ولو بالعموم يعني يشملها عموم نصوص لليست ببدعة، سبق لها شرعية من الشرع، لليست 

إذًا كيف نجيب عن قول عمر لي ص اة التراويح: عة واجبة جمع بين متناقضين، ذه بدإن ه :ببدعة، لإذا قلنا
 نعم؟كيف نجيب؟  "نعمت البدعة" سماها بدعة ومدحها لدل على أن من البدع ما يمدح،

 .......:طالب
 طيب، هو سماها بدعة.

 .......:طالب
ى غير مثال سابق، هذه عملت على البدعة لي اللغة: ما عم  على غير مثال سابق، ما عم  علبدعة لغوية، 

وكونه  ؟لي ليلتين أو ث اثة -عليه الص اة والس ام-غير مثال سابق؟ أو عملت على مثال سبق من لع  النبي 
نما خشية أن تفرض.  عدل عنها ال رغبة عنها ونسخًا لها وا 

ر لي اقتضاء الصراط حم  شيخ اإلس ام ابن تيمية البدعة لي قول عم -رضي هللا عنه-اإلجابة عن قول عمر 
 تسمية هذا لي ما أكثر" رده التقسيم المذكور: المستقيم على البدعة اللغوية ال الشرعية، حيث قال لي معرض

 ابتداءً  لع  ما ك  تعم اللغة لي البدعة أن وذلك، شرعية تسمية ال لغوية تسمية وهذه حسنها مع بدعة تلك عمر
هذا ك ام شيخ – البدعة أن وذلك، شرعي دلي  عليه يدل لم ماهي ل :الشرعية البدعة وأما، سابق مثال غير من

ر مثال سابق يه  ص اة التراويح عملت على غ"، سابق مثال غير من ابتداء لع  ما ك  تعم اللغة لي -اإلس ام
 ؟ليتم ما قاله شيخ اإلس ام؟ نعم

عليه الص اة -الرسول  و لم يص   ة لي قول عمر إنما يتم لالبدع -رحمه هللا تعالى-طيب حم  شيخ اإلس ام 
صحيح هذه الص اة  :قلنا -عليه الص اة والس ام-ص اة التراويح قب  عمر، نعم، لو لم يفعلها النبي  -والس ام

عليه -ما عملت على مثال سابق، لتصير بدعة لغوية، أو على األق  لو لم يصلها جماعة، يعني ص اها النبي 
عليه الص اة -ع لها الناس لصار االبتداع لي جمع الناس عليها، لكن النبي منفرد، وعمر جم -الص اة والس ام

وهو  ،لعلها على مثال سابق -رضي هللا عنه-لعلها ولعلها جماعة، لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب  -والس ام
وال شرعية؛  وتعليله الترك بخشية أن تفرض، إذًا هي ليست بدعة ال لغوية -عليه الص اة والس ام-لع  الرسول 

ألنها من حيث اللغة ال ينطبق عليها التعريف اللغوي؛ ألنها عملت على مثال سباق، والشرعية سبقت شرعيتها 
 .-عليه الص اة والس ام-من لعله 

رضي -أن يحم  على المشاكلة لي التعبير، لكأن عمر  : "نعمت البدعة"األولى ب  أولى ما يقال لي قول عمر
لمن : ابتدعت يا عمر، -رضي هللا عنه-ل له: ابتدعت يا عمر، أو كأن قائ ًا قال لعمر خشي أن يقا -هللا عنه

لنعمت  ض الروايات: "إن كانت هذه بدعةلي بعة لي التعبير قال: "نعمت البدعة"، باب المشاكلة والمجانس



َوَجزَاء َسيِ َئٍة }عالى: على سبي  التنزل والمشاكلة: "نعمت البدعة" كما قال ت -رضي هللا عنه-البدعة" لقال عمر 
ْثُلَها{  َئٌة مِ  لثانية هي سيئة؟ نعم، ليست سيئة يعني السيئة األولى سيئة ب ا شك، لكن ا [( سورة الشورى 60)]َسيِ 

 إقامة الحدود سيئة؟ ال، يقول الشاعر: ؟معاقبة الجاني سيئة
 قرررررالوا: اقتررررررح شررررريئًا نجرررررد لرررررك طبخررررره

 

 قلرررررررت: اطبخررررررروا لررررررري جبرررررررة وقميصرررررررا 
 

لكنه  ،مشاكلة لي التعبير ومجانسة، لالسيئة الثانية ليست بسيئة لي الحقيقة، لمعاقبة الجاني حسنة لألمر بههذا 
القميص ال يتصور طبخهما، ب  المقصود لي حقهما لتعبير والمشاكلة، وكذلك الجبة و سمي سيئة للمجانسة لي ا

رضي هللا -هذا أولى ما يقال لي ك ام عمر م، ، وهللا أعلالخياطة، لسمى الخياطة طبخًا للمشاكلة لي التعبير
 .-عنه

من ": -وهو مأخوذ من تعريف الحالظ للبدعة-اصط اح المحدثين كما قال السخاوي إذا ُعلم هذا لالمبتدع لي 
وحكم رواية المبتدع سيأتي "، ال بمعاندة بنوع شبهة -صلى هللا عليه وسلم-اعتقد ما أحدث لي الدين بعد النبي 

 .-رحمه هللا تعالى-ه حيث ذكره الحالظ الحديث عن
 سوء الحفظ:

سوء الحفظ: والحفظ يطلق على الحراسة واالستظهار، يقال: حفظت  العاشر من أوجه الطعن لي الراوي  والوجه
الشيء حفظًا أي حرسته، وحفظته بمعنى استظهرته وهو التعاهد وقلة الغفلة، والتحفظ قلة الغفلة لي الك ام، 

سمعوا، وق  ما ينسون شيئًا يعونه، وهم الذين رزقوا حفظ ما  سقطة، ورج  حالظ، وقوم حفاظمن الوالتيقظ 
ويطلق الحفظ على هيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إليه الفهم، ويطلق الحفظ على هيئة النفس التي بها يثبت 

بط الشيء لي النفس، ويضاده ما يؤدي إليه الفهم، يعني الحفظ يطلق على الغريزة الحالظة، كما يطلق على ض
حفظ، حفظ األمانة حفظ، حفظ المتاع  :النسيان ثم هو أيضًا يستعم  لي ك  تفقد وتعهد ورعاية، ك  هذا يقال له
وهو ضبط الشيء لي النفس، وسوء  ،حفظ، حفظ المحفوظ لي الصدر حفظ، والمراد به هنا ما يقاب  النسيان

 الحفظ قلته ورداءته.
تفاوتون لي هذه الملكة التي هي ملكة الحفظ، يتباينون تباينًا كبيرًا، لمن الناس من رزقه هللا ال شك أن الناس ي

ث اث، ومنهم من ومنهم من يحفظ بتميز لي هذه الجهة ليحفظ الك ام ألول مرة، ومنهم من يحفظ من مرتين، 
يوجد لي اس يتفاوتون، لمائة، ال شك أن الن يحفظ لخمس، ومنهم من يحفظ لعشر، ومنهم من ال يحفظ وال

لئ ا السلف من يحفظ الك ام الكثير بمجرد سماعه، ب  وجد منهم من يدخ  أصبعيه لي أذنيه إذا دخ  السوق 
عرف عنه قوة الحفظ، كثير من السلف يحفظون،  -رحمه هللا تعالى-الشعبي يحفظ ك  ما يقال من خير وشر، 
 ووجد من يحفظ القضايا بلغاتها.

ندنا بينة إال شخص عربي ما لطلبت البينة، طلب القاضي البينة، قالوا: ما ع العجم بلغتهمااختصم رج ان من 
حفظ، هو ما يدري  بي لسئ  ماذا حص ؟ لذكر ك  ما حص لجيء بهذا العر  ؟قولإحنا نيش ندري..، ما يفهم و 

}َذِلَك َفْضُل َّللااِ ُيْؤِتيِه فظ، ، ح..ثم رد عليه رد عليه هذا بكذا، وهذاك قال كذاثم  ؟ قال: هذا قال كذاإيش معناه
ومن لض  محفوظاته كتاب "يوجد لي بعض تراجم الناس لي كتب التراجم يقول:  [( سورة الجمعة6)]َمن َيَشاء{ 

، هذا تكمي  هذا، يعني حفظ المهمات كلها وما بقي عليه إال األغاني لحفظه، مطبوع لي أربعة "األغاني



، ليقال له: اذكر رات ب  مئات وال يستطيع أن يحفظالناس يكرر الفاتحة عش وعشرين مجلد كبار، نعم، وبعض
يتمنى وبعض الناس يعاني من ضعف الحالظة، كم من مسلم هللا بدل الفاتحة، أكثر من الذكر يوجه إلى هذا، 

جع  هللا  وال يتيسر له ذلك، إما بسببه وانشغاله وعدم اكتراثه واهتمامه، أو بتركيبه حيث أن لو حفظ القرآن
 -عز وج -حالظة من الضعف بحيث ال يستطيع أن يحفظ ما يريد، والناس يتفاوتون، والحفظ نعمة من نعم هللا 

، بعض الناس -عز وج -على العبد، ضريبتها شكرها، شكر هذه النعمة، وأال تستعم  إال ليما يرضي هللا 
ذكر لي الجرائد، أو ما قي  لي األخبار، يعرض عن النعم، مث  نعمة الحفظ، لكن إيش همه؟ همه يحفظ ما 

 وهللا المستعان. ،ويردده لي المجالس، أو يحفظ المقطعات الغنائية، أو غير ذلك مما يضره وال ينفعه
للمنعم، واعترالًا بفض  ذي شكرًا  النعمة، كسائر النعمأقول: هذه نعمة ينبغي أن تصرف ليما خلقت له هذه 

من يتجه إلى الحفظ، كان الناس يظنون أن حفظ الكتب الكبيرة أساطير ما  -دوهلل الحم–يوجد اآلن الفض ، 
لكن  !ما هو بصحيح تةيمكن، يعني حينما تذكر لي تراجم أه  العلم يظنونها من باب المبالغة، يحفظ الكتب الس

ما يطمح  الناس أعداء لما يجهلون، هذا ينظر لي محيطه، كنا إلى عهد قريب من ينتسب إلى العلم تجد أعظم
إليه حفظ القرآن مع البلوغ والزاد وما أشبه ذلك على هذه المتون الصغيرة، وهذا ليه خير كثير، لكن الناس لما 

 جربوا حفظ الكتب حفظوا، وجد أن األمة ما زالت بخير وهلل الحمد.
باإلهمال، يعني المقصود أن هذه الملكة نعمة وهي تزيد بالتمرين، قابلة للزيادة ل ا يأس، كما أنها تضعف 

ن كان األص  أن قوي وبالتمرين تزي   الحالظة سنين، ثم يريد أن يحفظ نعم بالتدريج تعودشخص أهم د، وا 
، وذاك بمثابرته تزيد قوي الحالظة، ضعيف الحالظة ضعيف، لكن هذا بإهماله تضعف حالظته الحالظة

واألوقات المناسبة للحفظ، ليجعلون أول  لأه  العلم يذكرون طرق للحفظ ليذكرون الظروف المناسبةحالظته، 
ه أكثر استعدادًا للحفظ النهار أنسب وقت للحفظ، يعني إذا أخذ القدر الكالي من النوم واستجم ذهنه ولكره، لإن

المكان الضيق للحفظ أنسب من المكان الفسيح الواسع، الترديد والتعاهد مع الفهم من آخره بعد مزاولة األعمال، 
 فظ، لهم الك ام المراد حفظه يعين على الحفظ.يعين على الح

السلف كانوا يأخذون العلم بالتدريج، ليقرءون عشر آيات ويفهمونها ويحفظونها وال يتجاوزونها إلى غيرها حتى 
يعرلوا ما ليها من علم وعم ، وذكروا لي آداب المتعلم أن اإلنسان إذا أراد أن يحفظ يحدد القدر الذي يغلب 

لنق  مث ًا: خمس آيات، عشر آيات، ثم يردد هذه العشر آيات حتى لي حفظه، لالظته تسعفه على ظنه أن ح
مس مرات، ثم يحفظ يحفظها لي اليوم األول، ويجزم أنه ضبطها وأتقنها، من الغد يراجع ما حفظه باألمس خ

مرات، ونصيب اليوم  حتى يجزم بأنه ضبطه وأتقنه، لي اليوم الثالث يقرأ نصيب اليوم األول أربع نصيب اليوم
الثاني باألمس خمس مرات، ثم يأتي إلى وظيفة اليوم حتى يضبطها ويتقنها، ولي اليوم الرابع يأتي إلى نصيب 
اليوم األول يراجعه ث اث مرات، ونصيب اليوم الثاني أربع مرات، ونصيب اليوم الثالث خمس مرات، ثم بعد ذلك 

الخامس ينتهي من نصيب اليوم األول، ما يراجعه خ اص ما  يأتي إلى نصيب يومه وهكذا، حتى لي اليوم
 ..نصيب اليوم الثاني ما يحتاج إلى مراجعة، لي اليوم السابع نصيب تاج إلى مراجعة، لي اليوم السادسيح

 .وهكذا، يقولون: بهذه الطريقة يثبت الحفظ، وليبدأ طالب العلم باألهم
 بررررررررررررررررالمهم المهررررررررررررررررم ابرررررررررررررررردأ لتدركرررررررررررررررره 

 

 راء لرررررررررررررررررررراتهم  وقرررررررررررررررررررردم الررررررررررررررررررررنص واآل 
 



وسنة  ،-عز وج -لئ ا يضيع الوقت وأنت ما حصلت شيء، للتكن البداءة بكتاب هللا  ال بد من البداءة بالمهم؛
 وما يعين على لهم هذين المصدرين. ،-عليه الص اة والس ام-رسوله 

لقوى، البصر وأن الحالظة تضعف كغيرها من ا ،الناس قاطبة يقررون أن الصغير أقوى لي الحفظ من الكبير
ومنها الحالظة، والناس كلهم على هذا، والواقع يشهد له،  لسمع يضعف، جميع الجوارح تضعفيضعف، ا

ل ا يكاد يحفظ  ر مشاغلهإلى آخره، إلى أن تكث ..الصغير يحفظ بسرعة، إذا كبر قلي ًا ضعف، إذا كبر، إذا كبر
 واإلزالة.شيئًا، ثم يبدأ بعد ذلك بنسيان ما حفظ، يبدأ عاد بالمحو 

تغير واحدة، الماوردي لي أدب الدنيا والدين يقرر أن الحالظة ال تتغير، الحالظة عند الكبير والصغير ال ت
يقول:  اط أو ما أشبه ذلك، أو اخت عليه خرف من يولد إلى أن يموت، إال إذا طرأ حالظة اإلنسان هي هي

شخص همه نفسه لقط، ليست لديه أي التزامات،  "رليست الحالظة هي التي تتغير، إنما الظروف هي التي تتغي"
ال شك أنه يحفظ أكثر من الشخص الذي كثرت مشاغله، والشخص لي أول العمر مشاغله أق  بكثير من 

 مشاغله لي منتصف عمره، أو لي آخره.
 يقول: الظروف هي المؤثرة على الحفظ، وليس ضعف الحالظة، لكن عامة الناس على خ اف قوله، ال شك أن

 مسألة ظروف خ اص أتجرد قول الماوردي يبعث األم  لي النفس بمن بلغ الخمسين والستين أال ييأس، نقول:
بن كيسان بدأ التعلم بعد وصالح خمسين، بعد ال القرآنونعرف شخص حفظ  ؟وأنقطع للحفظ، إيش المانع

خمسين، لكن أق  ما  :ن، وقي سبعي :قي  ى العلم، وقي  لي سنه أق  من ذلكلما بلغ تسعين اتجه إل التسعين
لو قي  عمره تسعين سنة، يعني و  تى عد من كبار اآلخذين عن الزهري الخمسين، لاتجه إلى حفظ السنة ح :قي 

أرب، نقول: ال، ما دام بقي وراءه العمر كثر ما مضى، تعلم لي هذا الوقت تعب ليس لواحد، قال: ما........ 
))من سلك طريقًا يلتمس ليه علمًا سه   :أق  األحوال أن تدخ  لي الوعد لي العمر يوم واحد تعلم، وما يدريك،

))من سلك طريقًا يلتمس ليه علمًا سه  هللا له به ما يلزم،  ما قال من صار عالماً  هللا له به طريقًا إلى الجنة((
 ملتجده ر من القرآنلحفظ ولو الشيء اليسيونرى لي عوام المسلمين كبار السن من يئس من ا طريقًا إلى الجنة((

لي األماكن الفاضلة واألزمنة الشريفة يلتفتون يمنة ويسرة، وينظرون إلى القراء بحسرة، لكن بإمكانهم أن يتعلموا، 
يقرأ  البيوت مملوءة ممن -وهلل الحمد-لو يحفظ ك  يوم آية ويرددها ثم يضيف إليها أخرى من الغد، واآلن 

يعني وصار يرددها  أقرأني سورة الفاتحة، ورددها عليه مرارًا وسجلها له :لحفيده ويكتب، للو قال الجد مث اً 
هذا حفظت األجزاء، وهلل الحمد والمنة، والثمانين  عجائز لي السبعين.... ، ثم السورة التي تليها وهكذا، ايحفظه

أما أن يجلس  موجود، عجائز كبار من النسوة التحقن بدور التحفيظ النسائية وحفظن من القرآن ما يكفيهن،
وهو محروم من هذه النعمة، بك  حرف عشر  ويسرة ينظر إلى الناس وهم يقرءون بحسرةالمسلم يلتفت يمنة 

 حسنات، الختمة الواحدة ليها ث اثة م ايين حسنة، وهذا الخطاب إذا وجه للعامي لطالب العلم أولى به وأحرى.
 -أمي–هذا الشخص الذي بلغ السبعين ال يقرأ  يوجد شخص بلغ السبعين من عمره وكان له صديق ناصح له،

أوالده أصغرهم من بلغ العشرين، لنصحه بأن يتزوج، وأن يحفظ جزأين من القرآن، قال: وما يدريك وال يكتب، و 
وتبقى أنت بدون  رم وتحتاج إلى من يعولها ويخدمهالزوجة تهأوالدهم، وا هؤالء األوالد يكبرون وينشغلون لي

وحفظت لك جزأين من القرآن لالذي حص  أنه تزوج ورزق بذرية من الصغار خدموه لي آخر خادم، للو تزوجت 



، يعني لو -سبحانه وتعالى-عمره، وحفظ جزأين لكف بصره لصار يردد هذين الجزأين، هذه نعمة كبيرة من هللا 
ائفهم وأوالدهم كف وهو ما يحفظ شيء، أو بلغ التسعين وهو يحتاج إلى من يعوله وأوالده لي أعمالهم ووظ

وأسرهم، وزوجته بجانبه تحتاج إلى من يعولها، لعلى اإلنسان أن ينتبه لنفسه ويحتاط لها، ويقدم آلخرته، وال شك 
 أن الدنيا مدبرة، واآلخرة مقبلة، وعلينا أن نكون من أبناء اآلخرة ال من أبناء الدنيا، وهللا المستعان.

وهو ضبط الشيء لي النفس، وسوء الحفظ قلته ورداءته، وسيء  ،نالمراد بسوء الحفظ هنا: ما يقاب  النسيا
نه سيء : إالحفظ هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، ل ا يقال لمن وقع له الخطأ مرة أو مرتين

 الحفظ؛ ألن اإلنسان ليس بمعصوم من الخطأ.
جميع حاالته ومن غير أن يعرض له  وقسم العلماء سوء الحفظ إلى قسمين: األول: الزم غير منفك للراوي لي

والثاني: طارئ على الراوي إما لكبر سنه أو ذهاب بصره أو الحتراق ي سبب، يعني من والدته سيء الحفظ، أ
كتبه التي يعتمد عليها أو غير ذلك، وهذا القسم ما يسمى باالخت اط، نعم، بعض الناس إذا حص  له أدنى 

مال لاختلط، نسي ك  لمن لقد الدراهم بعض الناس لقد مبلغ من المصيبة أصيب باخت ال لي حفظه، نسي، 
ا حرك وآخر نهق حمار لاختلط، وكثير من الناس وهو يقرأ القرآن لاتح المصحف بين يديه إذاللي هو حالظ، 

واقع إال ما هو بواقع؟ هذا واقع مع األسف، إذا حركت  ؟ه  هو لي آخر الصفحة أو لي أولها الباب نسي
ال كان المكيف قال  ثم اشتغ  يضيع ك  ما عمله، وهللا المستعان.النعال و   ا 

بنوعيه: رواية سيء الحفظ حكم وسيأتي الك ام على  ،واالخت اط هو عدم انتظام القول كما لي الحاوي لي الطب
 .-رحمه هللا تعالى-حيث يذكره الحالظ  ال ازم والطارئ 

 سم.
وكذا الرابع  ،والثالث: المنكر على رأي ،لمتروكلموضوع، والثاني: افاألول: ا": -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

فمدرج  السياق إن كانت بتغيير ثم المخالفة ،فالمعلل ن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق ثم الوهم إ والخامس
في فالمزيد  أو بزيادة راو، فالمقلوب أو بتقديم أو تأخير، فمدرج المتن أو بدمج موقوف بمرفوع، اإلسناد

 أو بتغيير مع بقاء السياق امتحانا   وقد يقع اإلبدال عمدا   ،أو بإبداله وَّل مرجح فالمضطرب، متصل األسانيد
 ."فالمصحف والمحرف

أوجه الطعن لي الراوي على سبي  اللف أخذ ينشر ما يتعلق بهذه  -رحمه هللا تعالى-بعد أن أنهى الحالظ 
أن  -رحمه هللا تعالى-يقصد الحالظ  "فاألول الموضوع": - تعالىرحمه هللا-لقال  ،األوجه ويبينها بالتفصي 

يسمى  -صلى هللا عليه وسلم- حديث صاحب الوجه األول من أوجه الطعن وهو الكذب على رسول هللا
 لي تفصي  ما أجمله لي األوجه العشرة. -رحمه هللا تعالى-وهذا الشروع منه ضوع، المو 

 الموضوع:تعريف 
ضوعًا حطه، ويقولون: لي عول يقال: وضع الشيء من يده يضعه وضعًا، وموضعًا ومو لالموضوع: اسم مف

الموضوع الملصق، يقال: وضع "قال ابن دحية: لؤم وخسة، وقد وضع الدين أي أسقطه، انحطاط و  حسبه ضعة
 ."ل ان على ل ان عارًا إذا ألصقه به، والوضع أيضًا الحق واإلسقاط



ألن األحاديث  ، سمي بذلك-صلى هللا عليه وسلم- ع المفترى على رسول هللاواصط احًا: هو المختلق المصنو 
وقد استنكر إذ هي ك ام غيره،  -صلى هللا عليه وسلم- التي اختلقها الفسقة ساقطة ومنحطة عن رسول هللا

 العلماء على الخطابي وابن الص اح قولهما إنه شر األحاديث الضعيفة، الموضوع شر األحاديث، لهم بهذه
العبارة يجعلون الموضوع من الحديث، واستنكر عليهما؛ ألن الموضوع ليس من الحديث النبوي، وألع  التفضي  

وقد أجيب بأنهما لم يقصدا باألحاديث األحاديث ، إنما يضاف إلى بعضه، ألع  التفضي  إنما يضاف إلى بعضه
عليه -حدث به يشم  ما يضاف إلى النبي وهو ما يتحدث به، ما يت ،النبوية، ب  مرادهما ما هو أعم من ذلك

 ختلقه.ن اوما يضاف إلى غيره، أو سمي بذلك تجاوزًا حسب دعوى م ،-الص اة والس ام
 أسباب الوضع: 

صلى هللا - ها على رسول هللاوالترائأسباب الوضع: األسباب التي حملت بعض الناس على اخت اق األحاديث 
 نجم  أهمهما ليما يلي:ن يمكن أن لك ،كثيرة جداً  -عليه وسلم

وهؤالء قوم لخيرات، وترهيبًا من لع  المنكرات، األول: التقرب إلى هللا تعالى بوضع الحديث ترغيبًا للناس لي ا
هؤالء أبو عصمة  لقبول الناس موضوعاتهم ثقة بهم، ومن والص اح، وهم شر أنواع الوضاعين ينسبون إلى الزهد

لناس يثقون بمن يؤثر اآلخرة على الدنيا، الناس يثقون به، الزاهد الذي ال ال شك أن عامة انوح بن أبي مريم، 
نظر له لي الدنيا، ب  متجه بكليته إلى اآلخرة، مث  هذا مح  عناية من الناس يحترمونه ويقدرونه ويثقون 

الص اة  عليه-بك امه، لمث  هذا إذا صاحب هذا الزهد جه  وأراد أن ينفع الدين، ويفتري ويكذب على النبي 
 لصار ضررهم أشد من غيرهم. من أج  أن يرد الناس إلى الدين مث  هذا يثق به الناس -والس ام

كعبد الكريم بن  السبب الثاني: قصد الواضع إلساد الدين على أهله، وتشكيكهم ليه وهذا إنما صدر عن الزنادقة
 ومحمد بن سعيد المصلوب. أبي العوجاء

اهب، وال سيما أصحاب األهواء والبدع كالخطابية وبعض السالمية، لقد وضعوا األمر الثالث: االنتصار للمذ
انظروا هذا "أو ثلبًا لمخالفهم، لقد روي عن رج  من أه  البدع رجع عن بدعته لقال:  ،أحاديث نصرة لمذاهبهم

والبدع بكثرة يستجيزون  وهذا موجود لي أه  األهواءإذا رأينا رأيًا جعلنا له حديثًا" الحديث ممن تأخذون، لإنا كنا 
، ويوجد مع األسف الشديد لي بعض من ينتسب إلى الفقهاء األربعة من يضع موضع األحاديث نصرة لمذاهبه

عن بعض الحنفية أنه إذا كان الحكم يدل عليه القياس ًا لمذهبه، أو تنقصًا لمذهب غيره، ذكر الحديث تأييد
، هذا ض ال، نسأل هللا -عليه الص اة والس ام-إلى النبي الجلي ل ا مانع من أن تركب له إسناد وتضيفه 

 العالية.
" محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس :لي أمتي شخص يقال له : "يكون األئمة بوضع لي مثال

 هذا اإلمام الشالعي. أعوذ باهلل
أنه ال يرتفع إال بغمط التنالس بعض المساكين يظن  باببعض الجهال من المنتسبين إلى المذاهب األخرى من 

مامه ومتبوع هذا الك ام ليس بصحيح، مع األسف الشديد نجد ه ال يرتفع إال إذا تنقص اآلخرين اآلخرين، وا 
بعض ط اب العلم إذا سئ  عن بعض الناس غمطه حقه، يظن بذلك أنه يرتفع هو، ال وهللا، ب  العكس، يرتفع 

أخاه ارتفع وينزله منزلته من غير تنقص وال إطراء، لإذا مدح أخاه بما يدالع به عن عرضه، ويذب عنه  لو ذكر



 يشجع النادي الف اني ووقع هذا لي هذاوآخر  إذا كان شخص يشجع النادي الف اني بذلك، أعني األمر سه 
ألنه خالف  الحديث لي مثالب اإلمام الف اني عادي النفوس مجبولة على هذا، لكن ممن ينتسب إلى العلم يضع

سائ ، أو من باب المشادة والمشاحة، ونعرف أنه لي هذا الباب يقع اإلنسان لي الخطأ لي باب إمامه بم
ى على والذي لض  موس"المفاضلة والمشاحة، ولذا جاء النهي عن التفضي  بين األنبياء لما قال اليهودي: 

وقال لي الحديث  ن األنبياء(())ال تفضلوا بيقال:  -عليه الص اة والس ام-للطمه مسلم، لشكاه إلى النبي  البشر"
هذا متى؟ هذا لي باب المشادة والمشاحة لئ ا يتطرق الطرف  ))ال تفضلوني على يونس بن متى((اآلخر: 

الثاني إلى تنقص الكام ، لكن إذا سلمت المسألة من المشاحة صارت من طرف واحد ال مانع من التفضي  
نزال الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس من ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض{ازلهم، وا  ُسُل َفضا  [( سورة البقرة813)] }ِتْلَك الرُّ

 وهللا المستعان.
لذين يتكسبون من األسباب التي حملت الوضاعين على الوضع: الرغبة لي التكسب واالرتزاق كبعض القصاص ا

يهم، حتى يستمع إليهم الناس حتى يستمع إل ردون بعض القصص المسلية والعجيبةليو  بالتحدث إلى الناس
 ويعطوهم، وقد اشتهر بذلك جماعة منهم أبو سعيد المدائني.

 عندهم. سوقهمجالسهم وتنفق  ملتتسع له التزلف إلى الخلفاء والنفاق لهم الخامس: قصد الواضع
ليتمكنوا  إليههم بك  شيء، بك  ما يتمكنون المشكلة أن هؤالء السمار الذين ينادمون الكبار تجدهم يتقربون إلي

رتزق وراء هذا من قلوبهم ويعطوهم، يتزلفون، ومسألة االرتزاق بالدين مسألة معرولة قديمًا وحديثًا، بعض الناس ي
ن كان من أه  العلم الدين، يتكسب من ورائ ه، لتجده يبرر لهؤالء الخلفاء واألمراء بعض أعمالهم المحرمة، وا 

ربا مث ًا وانتشاره لي بلد من البلدان، لجاء هذا المرتزق المتزلف لقال: لكنه مرتزق، يعني إذا كلم الوالي عن ال
الفض  الذي  يعني ربا ،))إنما الربا لي النسيئة((لي الحديث الصحيح يقول:  -عليه الص اة والس ام-النبي 

ال ال يمكن أن ينفك ربا الفض  ال سيما ما تزا وله البنوك عن تزاوله البنوك ما ليه شيء، هذا مرتزق ب ا شك، وا 
أعطك إحدى عشر أو العكس، يمكن و ربا النسيئة، ال يمكن، ما يمكن أن تأتي إلى البنك تقول: أعطني عشرة 

نعم ربا الفض  يتصور لي األنواع األخرى، لكن أكثر صور الربا التي ؟ ما يمكن، ال بد من ربا النسيئة، هذا
يمكن أن يأتي شخص ليقول: أعطني كذا وأعطيك أكثر أو  تزاولها البنوك إنما هي لي النقود، لي الفلوس، وال

يعام  هؤالء على  -سبحانه وتعالى-تتسع مجالسهم وينبسطوا إليهم، لكن هللا لتزلف إلى الخلفاء واألمراء لأق ، لا
نقيض قصدهم، لمجرد ما يفهم مقصده وهدله ال شك أنه يسقط من أعين هؤالء الخلفاء، يعني مسئول كبير 

بحضرة مجموعة من الناس وقال لهم: إني أريد  الختبار لبعض من ينتسب إلى العلمواحد وقصده ااتص  على 
على الشيخ الف اني وقال له: أنا أريد أن أعتمر  ...،ر وقالالمشايخ وأنتم تسمعون، ضغط االسبكأن أختبر 

ناث لكنهم غير مسلمين، لكان الجواب يش ي  العمر الحمد هلل، و معك يا طو  واما دام :وعندنا خدم من ذكور وا 
تذهب إلى مكة بكفار؟ ضغط على ثاني وقال: نريد أن نعتمر ومعنا خدم غير مسلمين وال نقدر  داموا معكما 

لرق الجواب عن لهم جزيرة العرب، شوف من الذي أدخلهم جزيرة العرب، ال يجوز إدخا :نخليهم؟ قال: أوالً 
ن جاء لهم بما يريدون، لهذا الجواب، وهم يريدون أن يختبروا هؤالء، وال  شك أن الثاني أرلع عندهم من األول، وا 



ن ظن أنه وهم ينزلون  ،، ليسوا ببله ما يفهمون، يفهمون يقرب من قلوب هؤالء لكنهم يميزون  المتزلف المسكين وا 
 ومن ضيع الدين ضيعه هللا، وهللا المستعان. ومن حفظ دين هللا حفظه هللا ب ا شك،الناس منازلهم، 

صحيحًا مشهورًا، وجع   إسناداً  ر حيث جع  بعضهم لذي اإلسناد الضعيفو صد الواضع الشهرة ومحبة الظهق
لى بعضهم للحديث إسنادًا غير إسناده المشهور ليستغرب ويطلب منه سماعه، بعض الناس يركب إسناد ع

ليجتمع عليه الناس  ،ريقهعلى شان يقال: إنه ال يروى هذا الحديث بهذا اإلسناد إال من ط حديث وهو ليس له
نسأل هللا العالية،  ،من قصد الشهرة ألبسه هللا ثوب المذلة لي الدنيا واآلخرةو ليأخذوه منه، وهذا يقصد الشهرة، 

، لكن هناك أسباب أوقعت -صلى هللا عليه وسلم- هذه أسباب دلعت أصحابها إلى تعمد الكذب على رسول هللا
   قصد من أهمهما:أصحابها لي الكذب من غير تعمد وال

غلبة الزهد والعبادة على بعض الناس حتى جعلتهم يغفلون عن الحفظ والتمييز، حتى صار الطابع لكثير من 
 الزهاد الغفلة.

األمر الثاني: ضياع الكتب أو احتراقها ممن يعتمد عليها ثم بعد ذلك يحدث من حفظه ليقع الغلط لي ك امه، 
 هللا بن لهيعة. وذلك مث  عبد

وقلبوا  ،ثالث: االخت اط، لقد حص  لقوم ثقات أن اختلطت عقولهم لي أواخر أعمارهم، خلطوا لي الروايةال
  .وهللا أعلموذلك مث  إسماعي  بن عياش وغيره،  المرويات،

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،هوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (8شرح نخبة الفكر )

 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 الس ام عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بم يعرف الوضع؟
زورًا وبهتانًا، وعرلنا  -عليه الص اة والس ام-ي عرلنا الخبر الموضوع، المكذوب، الملصق، المنسوب إلى النب

واآلن نعرض إلى شيء يعرف به الحديث من اقترف هذه الجريمة إلى ما صنع، األسباب األسباب الحاملة ل
 الموضوع:

، واختلطت بلحمه لي المنار المنيف أن من تضلع لي معرلة السنن الصحيحة -رحمه هللا تعالى-ذكر ابن القيم 
صلى هللا عليه - له ليها ملكة، وله اختصاص شديد بمعرلة السنن واآلثار، ومعرلة سيرة الرسول ودمه، وصار

ويكرهه، ويشرعه لألمة بحيث يصير  ليما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه، ويدعو إليه ويحبه وهديه، -وسلم
عليه -أحوال الرسول كواحد من أصحابه، لمث  هذا يعرف من  -صلى هللا عليه وسلم- كأنه مخالط للرسول

يقول: وهذا شأن ك  به وما ال يجوز ما ال يعرله غيره، وهديه وك امه، وما يجوز أن يخبر  -الص اة والس ام
متبع مع متبوعه، لإن لألخص به الحريص على تتبع أقواله وألعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن 

لك، وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرلون أقوالهم ونصوصهم ينسب إليه وما ال يصح، ما ليس لمن ال يكون كذ
 ومذاهبهم.

لإنه ال يحتاج إلى وقت  الخدمة أكثر الوقتهذا ظاهر لو أن شخصًا أحضر آخر ليخدمه باألجرة ولزمه لي 
إلى غير ذلك، ويعرف أن مث  هذا  وما يكره، وما يأك  وما يمنع منهطوي  حتى يعرف ما يحب هذا الرج  

ل يمكن أن يصدر عنه، إذا درس وضعه ونفسيته وما ال يمكن أن ينسب إليه، وهذا إدراكه سه  بالنسبة القو 
للمتبوعين مع من يتبعون، والعلماء الفقهاء التابعون للمذاهب يعرلون ما يمكن أن ينسب إلى إمامهم وما ال 

وله لبادر الحنابلة بتكذيبه، وهكذا ينسب، للو جاء شخص نسب إلى اإلمام أحمد قواًل ال يجري على قواعده وأص
ولروعه، كذلكم من اعتنى  أحمد وما ال يعجبه، وعرلوا أصولهبقيت المذاهب، وذلك ألنهم عرلوا ما يعجب اإلمام 

لإنه مع العناية والتحري وطول المذاكرة والمدارسة يعرف ما يمكن أن  -عليه الص اة والس ام-بسنة النبي 
 وما ال يمكن أن يضاف إليه. - اة والس امعليه الص-يضاف إلى النبي 

سانًا يقول السراج البلقيني: إن ألئمة الحديث ع امات يعرلون بها الموضوع، وشاهد ذلك أن إنسانًا لو خدم إن
ادر إلى لبمجرد سماعه يب نه يكره شيئًا يعلم ذلك أنه يحبهلجاء إنسان وادعى أ سنين وعرف ما يحب وما يكره

وعلى ضوء تلك المعرلة من قب  هؤالء النقاد مع خشيتهم من التباس األمر على من يكرهه،  تكذيب من قال: إنه
يأتي بعدهم، هبوا لوضع ع امات يعرف بها الموضوع، ويميز بها بين الصحيح من غيره، من هذه الع امات 

ن لم تكن ع امة إال أنها يعرف بها أن الخبر موضوع:  وا 



نه وضع الحديث بعينه، كإقرار عمر بن صبح بأنه وضع خطبة نسبها إلى إقرار الواضع: بأن يقر الواضع أ
عليه الص اة -نه كذب على النبي : إإقرار الواضع، يعني إذا قال الواضع، -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا
إال  لوضع هذا الحديث، ه  يكفي إقراره للحكم على الخبر بأنه موضوع؟ نقول: نعم يكفي إذا لم يعرف -والس ام

 من طريقه، نحكم عليه بأنه موضوع، إذا لم نعرله إال من طريقه، أما إذا ورد من طرق أخرى يثبت بها ل ا.
يعني إقرار -"وهذا  عني أن إقرار الواضع "كاف لي تركهيعني إقرار الواضع ي "ابن دقيق العيد قال: "وهذا

كاذبًا لي هذا  "أن يكون كاذبًا لي هذا اإلقراركاف لي تركه، لكنه ليس بقاطع لي كونه موضعًا لجواز  -الواضع
إذا أراد أن يفوت على األمة العم  بهذا الخبر، للو الترضنا أن جهميًا قال: أنا  ؟اإلقرار، متى يتصور أنه كاذب

يذم الجهمية، يذم به الجهمية، أو يذم به القدرية، لو  -عليه الص اة والس ام-وضعت حديث ينسبه إلى النبي 
 يصدق؟ نعم؟ ))القدرية مجوس هذه األمة((هو الذي وضع حديث: : إنه زليقال معت

 ...طالب:...
لماذا؟ هو يريد أن يبط  العم  بهذا الحديث أو يريد أن يقوي العم  بهذا الحديث، نعم؟ لو جاء شخص مث ًا 

ع هذا نه هو الذي وضحنفي إلى حديث يستدل به المالكية على مسألة يختلفون ليها مع الحنفية، لقال الحنفي: إ
، ومثله لو حص  الخ اف بين سني به على المالكية، ما يصدق لي إقراره  مالحديث من أج  أن يبط  الع

معتزلي لقال المعتزلي: أنه هو الذي وضع الحديث الذي يحتج به السني أو العكس، ال يقب  إقراره؛ ألنه يريد و 
 -يعني ك ام ابن دقيق العيد–وقد لهم منعه "يقول ابن حجر: م  بهذا الحديث الذي هو حجة عليه، أن يفوت الع

نما نفى القطع بذلك، وال يلزم من نف ي القطع نفي بعضهم أنه ال يعم  بذلك اإلقرار أص ًا، وليس ذلك مراده، وا 
يغلب  ظن، حينما أقر أنه وضع هذا الخبرالحكم معلق بال "ع بالظن الغالب وهو هنا كذلكالحكم؛ ألن الحكم يق

وع، لكن لو ثبت لنا على الظن أن الخبر موضوع، لكن من هذا الطريق، من طريقه يغلب على الظن أنه موض
يقول: كذاب ال يضره،  حديث يروى من طرق صحيحة ويأتي من طريقال وكون نعم عملنا به،  من طريق غيره

 ."كونا كاذبين ليما اعترلا بهولوال ذلك لما ساغ قت  المقر بالقت ، وال رجم المعترف بالزنا الحتمال أن ي"
لو وجد قتي  ال يعلم قاتله، لجاء شخص يريد أن ينتحر لقال: بداًل من أن ينتحر بدون مقاب  لعله يكون سبب 
لي إنقاذ القات  الحقيقي وقدم نفسه وقال: إنه هو القات ، أو قدم نفسه وقال: إنه زنى وهو محصن ليرجم، وبداًل 

من هذه الحياة على حد زعمه، وينقذ القات  الحقيقي، يؤاخذ بإقراره، يؤاخذ بإقراره؛ من أن ينتحر بنفسه يتخلص 
ال لو قلنا نه احتمال أن يكون كاذبًا لما اعتمد شيء من اإلقرارات، واإلقرار كما إ :ألن إقراره يورث غلبة ظن، وا 

 هو معروف أقوى من البينات.
بحديث عن شيخ ثم يسأل عن مولده ليذكر تاريخًا يعلم ولاة ذلك األمر الثاني: ما يتنزل منزلة إقراره كأن يحدث 

الشيخ قبله، وال يوجد ذلك الحديث إال عنده، لهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعتراله بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره 
نت متى ولدت؟ أو متى مات هذا الشخص؟ قال: سنة مائة،  :لي الوضع، يعني لو روى حديث عن شخص قلنا

  .كيف تروي عنه؟ هذا ينزل منزلة اإلقرار، هو ما أقر بالوضع، لكنه لي حكم الواضع : سنة مائة وعشرقال
من أمثلته ك المروي موضوع، األمر الثالث: ما يؤخذ من حال الراوي بحيث تقوم قرينة من حاله تدل على أن ذل

يف لجاءه ابنه يبكي لقال: ما لك؟ ما أخرجه الحاكم عن سيف بن عمر التميمي أنه قال: كنا عند سعد بن طر 



قال: ضربني المعلم، قال: ألخزينهم اليوم، هذه قرينة ألخزينهم اليوم، حدثني عكرمة عن ابن عباس مرلوعًا: 
الظرف الذي قي  ليه هذا الك ام قرينة لليتيم، وأغلظهم على المساكين"، أقلهم رحمة  ،"معلمو صبيانكم شراركم

 يوم.ألخزينهم الكاذب  على أنه
منها: ركاكة معنى الحديث، سواًء ضم إليها ركاكة لفظه  ،وله عدة وجوه ،األمر الرابع: ما يؤخذ من حال المروي 

أم ال، أما ركاكة اللفظ وحدها ل ا تكفي دلي ًا على الوضع عند جمهور المحدثين الذين جوزوا الرواية بالمعنى؛ 
  .ال سيما والرواية بالمعنى جائزة عند الجمهورألن هذه الركاكة يحتم  أن تكون من تصرف الرواة، 

ك  حديث يشتم  ة الصحيحة الصريحة مناقضة بينة، لالسن وأكون الحديث مناقضًا لما جاء به القرآن الكريم 
 منه بريء. -صلى هللا عليه وسلم- على لساد، أو ظلم، أو مدح باط ، أو ذم حق، أو نحو ذلك لرسول هللا

لي هذا يقول ابن الجوزي: "ك  حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض األصول  ،العق مخالفة الحديث لصريح 
لكن أي عق  يعتبر لي مخالفة مث  هذه األحاديث؟ الك ام على العق  علم أنه موضوع ل ا تتكلف اعتباره"، لا

ي نفسه بالعق اني، له الشياطين بالشهوات والشبهات، وليس لي هذا مدخ  لمن يسم، السليم، الذي لم تجتالصريح
أو العق انيين أن يعارضوا السنن بعقولهم المفتونة الضالة، كمن يعترض على حديث الذباب، يقول: ال أعتقد أن 

ال لمن أين للذباب أن يدرك  -عليه الص اة والس ام-النبي  يقول هذا الك ام لي حال كونه مبلغًا عن هللا، وا 
ك ام باط  ال شك أن لمث  البعقله يرد الحديث الصحيح، هذا  ؟ه الدواءالجناح الذي ليه الداء والجناح الذي لي

ال لمن أين للنملة إذا أدخلت قوتها  تقسم الحبة إلى نصفين لئ ا أن هذه الحشرات والحيوانات قوى مدركة، وا 
هواء، تنبت؟ المقصود بالعق  الذي ينظر لي الخبر الذي يخالفه العق  الصريح، لالعق  الصريح السليم من األ

 الباقي على الفطرة المستقيمة مث  هذا ينظر إليه، وال يوجد خبر صحيح يناقض العق  الصريح.
)درء معارضة العق  للنق ( ما يمكن أن يعارض العق  الصريح  :كتاب عظيم اسمه -رحمه هللا-شيخ اإلس ام ل

 يح المعقول(.)موالقة صحيح المنقول لصر  :النق  الصحيح، واسم الكتاب كما لي بعض النسخ
لمشاهدة ال شك أنه امخالفة الحديث للحس والمشاهدة وحقائق التاريخ: نعم إذا تضمن الحديث مخالفة للحس و 

وهذه األحاديث التي يحكم عليها بهذه القواعد هي األحاديث التي ال تثبت باألسانيد،  ،ع امة على أنه غير ثابت
ال أم األحاديث التي تصح أسانيدها لإنها ال تعار  ض بمث  هذا، ب  ينظر لي الحس، أي حس وأي مشاهدة، وا 

قالوا: هذا مخالف للواقع،  ))لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة((قال بعضهم لي حديث مخرج لي صحيح البخاري: 
))لن يفلح قوم ولوا أمرهم كيف؟  بعض المفتونين: هذا مخالف للواقعيقول  ))لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة((

وغاندي حكمت الهنود سنين وأللحوا، وتاتشر حكمت االنجليز وأللحوا، وجلدمائير حكمت اليهود وهزمت  (امرأة(
العرب، إذًا الحديث هذا غير صحيح؛ ألنه مخالف للواقع والحس، نقول: أي واقع تعيشه أيها المسكين، تعارض 

العبرة بالمسلمين الذين للرجال على ة، رات العاهرات، نسأل هللا العاليحديث لي صحيح البخاري بمث  هذه الفاج
هم لي لكثير منهم أق  مرتبة من النساء؛ ألن وم الحديث يتناولهمقوامة، أما بالنسبة للكفار مع أن عمالالنساء 

 نسأل هللا الس امة والعالية. ،إذا مسخت الفطر قالت مث  هذا الك امأحكام الحيوانات ب  هم أض ، 
لإن انفرد هذا  ،رًا عن أمر جسيم تتوالر الدواعي على نقله ثم ال يرويه إال واحدمن األمارات كون المروي خب

 الواحد برواية هذا الحديث مع جسامة موضوعه وعظيم شأنه دل على أن هذا الواحد مختلق كذاب.



ه القواعد، ونكرر ونعيد أنه إذا لم يوجد الحديث لي دواوين السنة المعتبرة باألسانيد الصحيحة لإنا نجري عليه هذ
ال لأي أمر جسيم أعظم من النية المشترطة لجميع العبادات، ولم ينقلها عن النبي  إال  -عليه الص اة والس ام-وا 

لم ينقله عنه إال علقمة بن وقاص الليثي، ولم عمر بن الخطاب على المنبر لوقد خطب به عمر بن الخطاب، 
ينقله عنه إال يحيى بن سعيد األنصاري، هذا شرط لك  عبادة، ينقله عن علقمة إال محمد بن إبراهيم التيمي، ولم 

ته، لماذا؟ ألنه والحديث صحيح مجمع على صح ،هذه أمر جسيم، وتتوالر الدواعي على نقله وما نقله إال هؤالء
لي دواوين اإلس ام المعتبرة، لكن لو وقفنا على حديث ال يوجد لي دواوين اإلس ام  ثابت األسانيد لي الصحيح

ونحكم عليه  ،ما لي كتاب تاريخ أو لي كتاب أدب أو ما أشبه ذلك، أو يتناقله الناس نعرضه على هذه القواعدإ
بذلك، يعني كون الخطيب يقت  على المنبر وال ينق  الخبر من الحاضرين إال واحد ال شك أن هذه أمارة على 

 نيد الصحيحة.أنه كذب، لكن هذا الك ام ال يطرد لي األحاديث التي تروى باألسا
من أك  الثوم ليلة )) :ومثاله ،أن يكون المروي قد تضمن اإللراط بالوعيد الشديد على األمر الهين اليسير

يعني إذا رتب الوعيد الشديد على أمر هين يسير إذا كان هذا الوعيد جاء  النار سبعين خريفًا((لي  الجمعة لليهو  
ن  [( سورة األنبياء83)] }ََّل ُيْسَأُل َعماا َيْفَعُل{ ة ما المانع؟معتبر من دواوين السنبسند صحيح ولي ديوان  ))وا 

كلمة، لكنها من سخط هللا، أمر هين يسير، لكنه ال يلقي  الرج  ليتكلم بالكلمة من سخط هللا ال يلقي لها بااًل((
إن هذا  :، ه  نقولهذا لي صحيح البخاري  ))ليهوي ليها لي النار أبعد ما بين المشرق والمغرب((لها بااًل 

شيء عظيم على عم  يسير؟ ما نقول مث  هذا أبدًا، قد يخلد الشخص لي النار بسبب كلمة يكفر بها، وهي 
 كلمة أمر يسير.

كما لي صحيح  -عليه الص اة والس ام-بالمناسبة الثوم الوارد لي الخبر الموضوع السابق لما سئ  عنه النبي 
النار سبعين لي  ))من أك  الثوم ليلة الجمعة لليهو  وهنا يقول: ، ا أح  هللا(())ال أحرم مأحرام هو؟ قال:  مسلم

))إن الرج  ليتكلم بالكلمة ال يلقي لها بااًل تكون من سخط هللا يهوي بها لي هذه أمارة على وضعه، لكن  خريفًا((
ه مث  هذه القاعدة؟ ال، هذا لي البخاري، ه  يستطيع أحد أن يطبق علي النار أبعد ما بين المشرق والمغرب((

 لهذه القواعد ألحاديث ال تروى بأسانيد وال توجد لي دواوين اإلس ام.
))من صلى الضحى كذا وكذا أعطي ثواب سبعين أو يتضمن اإللراط بالوعد العظيم على الفع  القلي ، ومثاله: 

العبد لو ُعم  ر عمر الدنيا ومكث  وأن ؟-عليه الص اة والس ام-مث  هذا الك ام يمكن أن يصدر من النبي  نبيًا((
 ه  يساوي ثواب نبي واحد؟ ال يمكن، وهللا المستعان. : إن هذا مشروع بالنسبة لهساجدًا وقلنا

: ))من قال لي يوم مائة مرةليس من هذا ما يروى باألسانيد الصحيحة لي كتب السنة لي الصحيحين وغيرهما: 
ن كا سبحان سبحان هللا وبحمد لي دقيقة ونصف تقال  نت مث  زبد البحر((هللا وبحمده حطت عنه خطاياه وا 

مائة مرة، هذا ثواب عظيم على أمر يسير، لكن ذلك لض  هللا يؤتيه من يشاء، كم من محروم يسمع مث  هذا 
))من صلى الصبح ثم جلس لي مجلسه يذكر هللا حتى إذا طلعت الشمس  :الك ام وال يقوله، وليس من ذلك

 ليس من هذا، والحديث قاب  للتحسين. له أجر حجة تامة((صلى ركعتين كان 
لكن من  ،من السه  اليسير على الناس أن يذهب إلى مكة ويأخذ عمرة أو يأخذ حجة سه  ميسر على نفسه

من لم يتعود ذلك يجلس بعد ص اة الصبح إلى أن تنتشر الشمس؟ هذا من أشق األمور على النفس، ال سيما 



من السهولة بمكان أن تركب السيارة وتنتق  من بلد إلى بلد، لكن من الصعوبة أن تقوم ويمرن نفسه على ذلك، 
من لراشك إذا بقي على ص اة الصبح ساعة وتصلي ما كتب لك، أعمال يسيرة لكنها بالنسبة لمن يسرها هللا 

ال لالجنة حفت بالمكاره كما هو معلوم.  عليه، وا 
ى األحاديث التي تروى بأسانيد ثابتة لي الكتب المعتبرة مهما تضمنت المقصود أن مث  هذه القواعد ال تطبق عل

 من الوعد أو من الوعيد.
من األمارات الدالة على وضع الحديث: عدم وجود الحديث لي بطون األسفار بعد تدوين السنن، لإذا لتشت هذه 

ما كذبه، لعلمنا أن األخبار قد دونت، األسفار وهذه الكتب المعتمدة عند أه  العلم، ولم يظفر به ليها، لإنه يعلم 
نقله ابن الص اح عن البيهقي، يعني إذا سمعنا حديث وبحثنا عنه لي الكتب ما وجدناه، من أين جاء به 

 صاحبه؟ ال بد أن يكون موضوعًا؛ ألن السنة دونت.
ول: ال، األمة وال يقول قائ : إن األئمة يحفظون مئات األلوف من األحاديث وال وصلنا إال عشر ذلك، نق

معصومة من أن تفرط بشيء من دينها، ب  الدين كله محفوظ، ما لرط بشيء منه، لكن األئمة يحفظون 
لرطت  األحاديث بأسانيدها، لرب حديث يروى من مائة طريق يعدونه مائة حديث، وال يتصور أن األمة بكاملها

وغير ذلك من الع امات التي نصبها عن غيره،  تقوم به الحجة اكتفوا بهبشيء من دينها، لإذا نق  الحديث من 
نما ذلك  األئمة دالئ  على وضع الحديث وليس معنى ذلك أن هذه الع امات يسيرة معلومة لك  إنسان، وا 

صلى هللا - ة التي يميزون بها صحيح حديث رسول هللاحديث لقط، لهم الذين لديهم األدوات الصحيلجهابذة الح
أنا أعرف من خ ال هذه الع امات أن أطبق على  ليس لك  أحد أن يقول:ًا دقيقًا، من غيره تمييز  -عليه وسلم

األحاديث التي تمر علي، يأتي إلى حديث لي السنن؟ نقول: ال، هذا حديث تضمن وعد عظيم على عم  يسير، 
 أي عق ؟ هذا لألئمة. ؟ مخالف للمعقولأو وعيد، أو مخالف للحس والمشاهدة، أي حس

اتفق العلماء على تحريم رواية األحاديث الموضوعة مع العلم بوضعها، سواًء  ديث الموضوع:حكم رواية الح
كانت لي األحكام، أم لي القصص والترغيب والترهيب ونحوها، إال مع بيان وضعها، لمن بين لهو مثاب على 

غير أن يبين حاله لهو ، وأما من يرويه من -صلى هللا عليه وسلم- صنيعه لإنه ينفي الزغ  عن سنة رسول هللا
رواه مسلم  أو الكاذب ين(()) ث يرى أنه كذب لهو أحد الكاذب ين(())من حدث عني بحديلحديث:  آثم شديد اإلثم

وبهذا نعلم خطأ من أورد الموضوعات من المفسرين كالنقاش والثعلبي والواحدي والزمخشري لي مقدمة الصحيح، 
سماعي  حقي وغيرهم، هؤالء أوردوا أحاديث موضوعة لي لضائ  السور، النقاش والثعلبي  والبيضاوي، وا 

أما إسماعي  حقي لأوردها وجاء بالحجة السخيفة التي  ،والواحدي والزمخشري والبيضاوي، هؤالء أوردوها وسكتوا
ب  نكذب له، قال: إن كانت ثابتة لبها  -عليه الص اة والس ام-احتج بها من يقول: إننا ال نكذب على النبي 

نما كذبنا له، وهذا جه ، جه  شديد، الدين  عمتون ن لم تكن ثابتة لقد قال األول: إننا لم نكذب على النبي وا  وا 
ليس بحاجة إلى دعاية أبدًا، الدين كام  شام ، ليس بحاجة إلى ترويج باألقوال الباطلة المزيفة، وكذلك من 

 هايكتب الفقه كتب التاريخ، األدب، لهؤالء،  أوردها من الفقهاء والمؤرخين واألدباء وغيرهم، كثير لي كتب
موضوعات كثيرة، ل ا يجوز أن تروى هذه األحاديث الموضوعة إال مقرونة ببيان كذبها، وال يجوز للخطيب أن 

ما -))من حدث عني بحديث يرى عموم حديث: يلقي على الناس لي خطبة الجمعة أحاديث ال يعرف حكمها، ل



إذا روى ال بد أن يتأكد مما يلقي،  أنه كذب لهو أحد الكاذب ين((يرى  -السامعين يلزم أن يرى هو لو رآه بعض
ن لي السابق كان األئمة يكتفون بذكر اإلسناد؛ أل ،حديثًا موضوعًا لتحذير الناس منه ال بد أن يبين أنه موضوع

واختصرت، صار الناس  د، ثم بعد ذلكم لما حذلت األسانييعرلون درجة الحديث الناس يعرلون من خ ال اإلسناد
ال تعرف ن يكتفون بقولهم: هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع، لكن آل األمر إلى أ
ث موضوع، هذه االصط احات، يعني ما يكفي أن يؤتى بحديث موضوع على المنبر ويقول الخطيب: هذا حدي

عليه -أن يقول: هذا مكذوب على النبي ال بد  ؟إيش الموضوع ،موضوع، الموضوععامة الناس ال يعرلون 
 ، يأتي بك ام يفهمه المخاطب.-الص اة والس ام

، لقام "هذا حديث مكذوب ال أص  له"سئ  عن حديث لقال:  -رحمه هللا تعالى-وقد حص  أن الحالظ العراقي 
د لي كتب هو موجو و  ذا مكذوبه :كيف تقول يا شيخ"إليه شخص ممن ينتسب إلى العلم من األعاجم، لقال: 

وضوع يروى باألسانيد؟ لأحضره من الموضوعات البن الجوزي، لتعجبوا من كونه ال يعرف م السنة باألسانيد
كثير من المثقفين ما يعرف معنى كلمة موضوع، لعلى هذا ال بد من البيان، الموضوع، واآلن عامة الناس ب  

 وهللا المستعان.
 المتروك:

وهو لي اللغة: اسم مفعول حديث المتهم بالكذب يسمى المتروك، الثاني يعني  "والثاني: المتروك"قال الحالظ: 
 ،البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ واتركه كالتعله، والتريكة كسفينة من الترك يقال: تركه يتركه تركًا وتركانًا،

عليه، البيضة ذا أك  ما هي لعي  بمعنى مفعول، لك  هذه متروكة، لالعنقود إعنقود إذا أك  ما عليه، لوالتريك ال
 كلها متروكة؛ ألنها ال لائدة ليها، لالمتروك ما ال لائدة ليه. إذا خرج منها الفرخ

؟ إذا روى حديثًا متهم بالكذب، وعرلنا متى يتهم الراوي بالكذب واصط احًا: هو الحديث الذي لي إسناده راو  
ذا كان مشتهرًا بالكذب لي ك امه مع الناس، لي بحيث ال يروى إال من طريقه يتهم بالكذب، إ مخالف للقواعد

 مث  هذا يتهم بالكذب. -عليه الص اة والس ام-ك امه العادي، ولم يعرف عنه الكذب لي حديث النبي 
ن لم ي ومثاله: ما رواه ابن ماجه عن ابن ذكره قبله ابن الص اح وال النووي، وهذا النوع مستق  ذكره الحالظ، وا 

كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا لرغ  -عليه الص اة والس ام-أن النبي  -ارضي هللا عنهم-عباس 
وهو متروك الحديث كما  ن رواية إبراهيم بن عثمان العبسي،من رميه صلى الظهر، لهذا الحديث متروك؛ ألنه م

 لي التقريب وغيره.
نوقش به الخطابي وابن الص اح لي رتبة الحديث المتروك: تقدم أن شر األحاديث الموضوع، وعرلنا ما 

إضالتهم الموضوع إلى األحاديث، شر األحاديث الموضوع، وقلنا: إنه يراد باألحاديث هنا أعم من المرلوع إلى 
ب  يشم  ما يتحدث به، ويليه المتروك، يلي الموضوع المتروك، ولذا جعله  ،-عليه الص اة والس ام-النبي 

بعد الموضوع، جع  المتهم بالكذب بعد الكاذب أو الكذاب، وجع  المتروك  -هرحمة هللا علي-الحالظ ابن حجر 
إن -بعد الموضوع، يليه المتروك ثم المنكر، ثم المعل ، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب، وسيأتي بيانها 

وآخر متروك  لذا يرى العلماء أن المتروك ال يصلح ل اعتبار، يعني لو وجدنا حديث متروك، -شاء هللا تعالى
ث المتروك ال وثالث متروك، وعاشر متروك، ه  ترتقي هذه األحاديث بمجموعها إلى الحسن لغيره؟ ال، الحدي



وجوده كعدمه، ودلي  ذلك أن الترمذي لم يعتبر رواية الحسن بن دينار عن ابن سيرين؛  يصلح ل اعتبار؛ ألن
عسى أن  ،))أحبب حبيبك هونًا مارواية حديث: بعد  -رمذيالتأي -ألن الحسن متروك الحديث، ولذلك قال 

 قال: هذا حديث غريب ال عسى أن يكون حبيبك يومًا ما(( ،يكون بغيضك يومًا ما، وأبغض بغيضك هونًا ما
ال لقد رواه نعرله بإسناد إال من هذا الوجه،  وقد أوضح السيوطي عبارة الترمذي هذه بقوله: "أي من وجه يثبت، وا 

 ن ابن سيرين، والحسن متروك ال يصلح للمتابعات" يعني وجوده مث  عدمه.الحسن بن دينار ع
 المنكر:

، الغفلة والفسق، "وكذا الرابع والخامس"، الثالث بعد المتهم بالكذب، لاحش الغلط، "والثالث: المنكر على رأي"
لى رأي من ال يسمى المنكر، ع هيعني أن الوجه الثالث من أوجه الطعن لي الراوي وهو لحش الغلط حديث

 يشترط قيد المخالفة.
يعني الثقة  "فإن خولف بأرجح"على ما تقدم،  يرويه الضعيف مخالفًا ليه الثقاتتقدم لنا لي المنكر أنه ما 

والمرجوح الشاذ، ومع الضعف لالراجح المعروف، والمرجوح المنكر، هذا مع قيد المخالفة  "فالراجح المحفوظ"
، على رأي من ال يشترط قيد المخالفة، وكذا "المنكر على رأي"، ولذا قال هنا: ليما قرره الحالظ ليما تقدم

الوجهان الرابع والخامس وهما كثرة الغفلة والفسق، لإن حديث كثير الغفلة المغف  والفاسق يسمى المنكر، وقد 
 تقدم الك ام على المنكر.

 المعل :
القرائن على يعني إذا قامت ، قرائن وجمع الطرق فالمعلل""ثم الوهم إن اطلع عليه بال "ثم الوهم"يقول الحالظ: 

نحو ذلك من القوادح لإنه يسمى المعل ،  وأمرس  أو منقطع أو إدخال حديث لي حديث وهم الراوي من وص  
شغله به، من تعلي  الصبي بالطعام، والمعل  اسم مفعول وال يوجد لي كتب اللغة عل  إال بمعنى ألهى بالشيء و 

قال ابن ، ولم يرتضيها كثير من أه  العلم، لهو موجود لي ك ام كثير من اللغويين والمحدثين لوأما معلو 
  العلم لكنه من حيث اللغة هذا حديث معلول، هو موجود لي ك ام أه :الص اح: إنه مرذول، يعني إذا قي 

تسمية هذا النوع أن يقال:  واألولى ليحريري: ال وجه لهذا الك ام البتة، وقال المرذول، وقال النووي: لحن، 
احدة، يع  واعت  وأعله هللا لهو مع  ب ام و ع  وهو اسم مفعول من  ،الحالظ العراقي رجحهمع ، ب ام واحدة، 

 المحدثين؛ ألنهم يقولون: أعله ل ان بكذا لهو مع .وهو األكثر عند اللغويين و 
عبارة  :والعلةع أن ظاهره الس امة منها، م هو الحديث الذي اطلع ليه على علة تقدح لي صحته، :واصط احاً 

الذي ظاهره الس امة،  عن سبب خفي غامض يقدح لي الحديث، سبب خفي غامض يقدح لي صحة الحديث
ألن أعرف علة حديث واحد "وأشرلها، حتى قال ابن مهدي:  وأدقها وعل  الحديث من أغمض أنواع علوم الحديث

أن أكتب عشرين  أعرف علة حديث واحد أحب إلي من "عنديأحب إلي من أن أكتب عشرين حديثًا ليست 
أما البن مهدي ومن لي حكم ابن مهدي،  من يقول هذا الك ام؟ ابن مهدي، لكن هذا بالنسبة حديثًا ليست عندي،

 وآدابطالب العلم المبتدئ يكتب عشرين حديث من األحاديث الصحيحة ويفهم ما اشتملت عليه من أحكام 
رف علة حديث واحد ب  أحاديث، إذا أتقن األحاديث الصحيحة وتفقه عليها وعرف كيف ألض  له من أن يع

ومن  ،لالمع  من أغمض أنواع علوم الحديث ال ينوء به إال األئمة الكبارحاديث المعلة، يتجه إلى األ ؟يعم  بها



ن يبدأ باإللزامات ريد أنه ي: إتصدى لهذا العلم وألرغ نفسه لهذا نعم، هذه مرحلة متقدمة، ولذا لو قال طالب
منهج القطني، أو يبدأ بعل  ابن أبي حاتم، أو يبدأ بعل  الدار قطني قب  الصحيحين، قلنا له: ال، هذا والتتبع للدار 

ليس بسليم، نقول: ابدأ بالصحيحين واحفظ ما تستطيع حفظه من أحاديثهما، والهم هذه األحاديث واستنبط 
ألن "رلة العل  ولهمها، هذا لرق، ثم يأتي يكون حكمك ما قاله ابن مهدي: واعم ، ثم بعد ذلك إذا تأهلت لمع

أما شخص لارغ من األحاديث ما ، أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثًا ليست عندي"
 ،ثاقباً وال يقوم بهذا النوع إال من رزقه هللا تعالى لهمًا هم شيء يأتي إلى العل ، نقول: ال، يحفظ شيء وال يف

من أه  ومعرلة تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية باألسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم ليه إال القلي   ،وحفظًا واسعاً 
وأحمد بن حنب ، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قطني  يبن المدينهذا الشأن كعلي 

 وغيرهم.
 أجناس العل :

أجناس كثيرة ذكر الحاكم لي معرلة علوم الحديث عشرة منها على سبي  التمثي  ال أجناس العل : للعل  
ب  مجرد ما يشتم  الحديث على أنواع علوم الحديث وخفائه، الحصر، أي ال يمكن حصرها لدقة هذا النوع من 

كثير من سبب يخرجه من حال الصحة إلى حال الضعف لإنهم يسمونه مع ًا، ولذا نجد لي كتب عل  الحديث ال
الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ والجهالة وغيرها، هذه عل  تقدح لي صحة األحاديث، لكنها عل  ظاهرة 

الحديث  رس ح من وجوه الخ اف نحو إرسال من أأطلق بعضهم اسم العلة على ما ليس بقاد وليست خفية، وقد
حيح ما هو صحيح معلول، هناك عل  لكنها قال أبو يعلى الخليلي: من أقسام الصالذي أسنده الثقة الضابط، 

هذا  سفيان ه  هو ابن عيينة أو الثوري؟ليست قادحة، يعني إذا جاء الحديث عن سفيان، ولم نستطع أن نميز 
و حماد ء من طريق حماد ه  هو ابن سلمة ألكنه علة، يعني ما استطعنا أن نميز، إذا جا لي الحديثال يقدح 

نتفاؤها لصحة الخبر بكونها ه علة لكنها ليست بقادحة، ولذا قيدوا العل  المشترط ابن زيد ولم نستطع نقول: هذ
 قادحة.

 لررررررررررررررررررررراألول المتصررررررررررررررررررررر  اإلسرررررررررررررررررررررناد  
 عررررررررن مثلرررررررره مررررررررن غيررررررررر مررررررررا شررررررررذوذ  

 

 بنقرررررررررررررررر  عرررررررررررررررردل ضررررررررررررررررابط الفررررررررررررررررؤاد   
 وعلررررررررررررررررررررررررررررة قادحررررررررررررررررررررررررررررة لترررررررررررررررررررررررررررروذي

 

مذي النسخ علة من سمى الترمذي النسخ علة من عل  الحديث، سمى التر العل  غير القادحة لإنها ال تؤثر، أما 
، بينا علته "وقد بينا علته لي الكتاب"قال:  ))الماء من الماء(( :عل  الحديث، لي عل  الجامع لما ذكر حديث

لي الكتاب، وهو لي الكتاب لي جامعه ذكر أن الحديث منسوخ، لهذه علة الحديث، لالترمذي يسمي النسخ علة، 
 للصحة لالحديث صحيح. ال شك أنه علة بالنسبة للعم ، وأما بالنسبة

 أقسام المع : ينقسم المع  بحسب موقع العلة إلى ث اثة أقسام:
موسى بن عقبة عن سهي  بن أبي صالح عن أبيه عن عن األول: المع  لي السند، ومثاله: ما روى ابن جريج 

يه لغطه كثر ل))من جلس مجلسًا ل: -صلى هللا عليه وسلم- قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه-أبي هريرة 
أستغفرك وأتوب إليك إال غفر  ،أشهد أال إله إال أنت ،لقال قب  أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك

لهذا الحديث ظاهره الصحة، حتى اغتر به غير واحد من الحفاظ كالترمذي وغيره  له ما كان لي مجلسه ذلك((



رواه وهيب بن خالد الباهلي عن سهي  عن عون بن عبد  لصححوه، لكن ليه علة خفية قادحة، والصواب ليه ما
عبد  عن سهي  عن عون بن :هللا بن عتبة بن مسعود، هنا قال: عن سهي  عن أبيه عن أبي هريرة، والصواب

ال أعلم  "ال أعلم لموسى سماعًا من سهي "تصويب هذه الرواية قول البخاري: هللا بن عتبة بن مسعود، وسبب 
سهي ؛ ألنه إذا لم يكن معرولًا باألخذ عنه وجاءت عنه رواية خالف راويها من هو أكثر لموسى سماعًا من 

وأما من صححه لإنه ال يرى هذا م ازم، لبهذا يوجه تعلي  البخاري، م ازمة لموسى بن عقبة منه رجحت رواية ال
الك ام لي غاية  وجهين، وال شك أن مث  هذايجوز أنه عند موسى بن عقبة على االخت اف علة قادحة ب  

 ويكون موسى بن عقبة ثبت سماعه لسهي  خ الًا لما يقوله ؟الدقة، ما المانع أن يصحح الحديث من الوجهين
هذا رأي البخاري، لكن رأي غيره أن موسى سمع من سهي ، ويكون الحديث مروي على الوجهين: من  البخاري 

 عون إلى آخره. ق سهي  عن طريق سهي  بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومن طري
ومثاله: ما روى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال الثاني: المع  لي المتن، 

ن كان : -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا ))إذا وقعت الفأرة لي السمن لإن كان جامدًا لألقوها وما حولها، وا 
عن سعيد بن المسيب عن  ا اإلسناد لي غاية الصحة معمر عن الزهري لما كان ظاهر هذل مائعًا ل ا تقربوه((

كلهم أئمة ثقات، لما كان ظاهر هذا اإلسناد لي غاية الصحة صحح الحديث جماعة وقالوا: هو على  أبي هريرة
عن أبي هريرة، لهو و  قد أخرجا لرجاله، أخرجا عن معمر وعن الزهري وعن سعيد شرط الشيخين؛ ألن الشيخين

، محضاً  شرط الشيخين إذا نظرنا إلى اإلسناد، لكن أئمة الحديث طعنوا ليه ولم يروه صحيحًا ب  رأوه خطأً على 
قال الترمذي: "هذا خطأ أخطأ ليه معمر، والصحيح حديث الزهري عن عبيد هللا عن والثقة الضابط قد يخطئ، 

))ألقوها وما ة سقطت لي سمن لقال: سئ  عن لار  -صلى هللا عليه وسلم- ابن عباس عن ميمونة أن رسول هللا
 يعني من غير تفريق بين المائع والجامد، رواه البخاري. حولها، لاطرحوه وكلوا سمنكم((

رضي -حديث بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر  ومثاله: الث: المع  لي السند والمتن معًا،الث
قال  ))من أدرك ركعة من ص اة الجمعة وغيرها لقد أدرك(( قال: -صلى هللا عليه وسلم- عن النبي -ماهللا عنه

هذا خطأ لي المتن واإلسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة "ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث لقال: 
صلى - يعني وليس الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي "عن أبي هريرة

لعلة اإلسناد من أدرك من ص اة ركعة لقد أدركها(( ))من أدرك من ص اة ركعة لقد أدركها(()): -سلمهللا عليه و 
وعلة الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن الزهري عن سالم عن أبيه، وحقيقته إنما هو عن  :كونه قي 

))من أدرك من  ،من أي ص اة كانت من أدرك ركعة من ص اة الجمعة( وصوابه الركعة مطلقة)المتن كونه 
يس هذا لي الحديث لوهم لي لل ))من ص اة الجمعة((وأما قوله: (( هاركعة لقد أدرك -أي ص اة كانت- ص اة

))من أدرك من  :إنما الخبر ي عن ابن حبان أن هذا الحديث خطأونق  ابن الجوز كليهما لي السند والمتن، 
 وذكر الجمعة أربعة أنفس عن الزهري عن أبي سلمة كلهم ضعفاء. الص اة ركعة((

 تعرف العلة؟ بم
لكن ، -ىسبحانه وتعال-، اإللهام من هللا -سبحانه وتعالى-اإللهام من هللا  تعرف العلة لي الحديث بأمور منها:

ذا الحديث علة، وال أستطيع التعبير عنها، كما يقوله هيقول: هو ملهم، أنا أدرك لهذه الدعوى قد يدعيها الجهال 



، هللا أعلم، لاألئمة الكبار هم عرفما ي ؟لكن تسأله لماذا خطأ ،األئمة الكبار، يعلون الحديث يقولون: هذا خطأ
وأسوأ منهم من يصحح ويضعف بطريق الكشف، هذا اإللهام، مح  هذا اإللهام، أما الجهال ليسو بأه  لمث  

واترك  ،كذا، وحديث كذا كذا، اعم  بكذا لقال له: حديث كذا..... -عليه الص اة والس ام-رأى النبي  يزعم أنه
حق، لكنها  -عليه الص اة والس ام-رؤيا النبي  س الشيطان، والدين كام ، والرؤياكذا، هذا ال شك أنه من تلبي

لنقول: اإللهام كم  الدين، وانقطع الوحي،  -عليه الص اة والس ام-ال يثبت بها شرع، ال يثبت بها شرع، لبموته 
التمييز بين  -بهذا القيد-لبه يستطيع المحدث  -عز وج -الناشئ عن اإلخ اص هلل  -سبحانه وتعالى-من هللا 

قال عبد الرحمن بن التعبير عن إقامة حجة على دعواه،  صحيح الحديث من عليله، وقد ال يستطيع المحدث
كثير من "، إلهام، للو قلت للعالم بعل  الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجةمعرلة عل  الحديث "مهدي: 

للو قلت للعالم "الناس يجزم بأن هذا الك ام خطأ، لكن كيف خطأ؟ ال يستطيع أن يعبر، ال يستطيع أن يعبر، 
ذهب إلى ابن لكن يكفي أن ته حجة، وكم من شخص ال يهتدي لذلك" بعل  الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن ل

: الحديث معلول، إلمام أحمد ليقول لكهب لذيعطيك، ت ال ك: الحديث معلول، تسأله عن الحجةمهدي ليقول ل
معلول لكن الحجة  وهكذا، لكن كلهم يتفقون على أنه : معلولمعلول، ابن معين يقول :لقطان يقول لكتذهب ل

حاديث ك  واحد منهم يتوص  به إلى معرلة أن هذا كثرة الممارسة للحديث ومعرلة رجاله، وألي ذلك قد تخفى، 
 ليعلون األحاديث بذلك، نعم. ،ن، وال يشبه حديث ل ان االحديث يشبه حديث ل

 ..:.....طالب
 إذا لم يعارض يكتفى به، لكن إذا عورض ينظر من قب  إمام آخر.

حفظ، ومنزلتهم لي اإلتقان والضبط، : جمع طرق الحديث والنظر لي اخت اف رواته واالعتبار بمكانتهم من الثالثاً 
 ."الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه"قال علي بن المديني: 

: النص على علة الحديث أو القدح ليه أنه مع  من قب  إمام من أئمة الحديث المعرولين بالغوص لي هذا رابعاً 
يس بالشيء السه  الهين الذي يتصدى له آحاد الشأن، لإنهم األطباء الخبيرون بهذه األمور الدقيقة، لعلم العل  ل

واألحاديث العملية ليعم  بها، لإذا عم  باألحاديث  دئ أن يتجه إلى األحاديث الصحيحةالطلبة، لعلى المبت
عليه الص اة -ليتم له الذب عن سنة النبي  ؛وبحث عن عللها ،الصحيحة بحث عن األحاديث الضعيفة

ل  ويترك األحاديث الصحيحة ويقول: األحاديث الصحيحة مدركة لك  أحد أما شخص يتجه إلى الع، -والس ام
 وهللا المستعان. ،وأنا أقوم بهذا؟ نقول: ال، ال يمكن حتى تتأه 

 المدرج:
إن كانت بتغيير السياق فمدرج اإلسناد،  -مخالفة الثقات- "ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياققال الحالظ: 

 .درج المتن"أو بدمج موقوف بمرفوع فم
وهي الوجه السابع من أوجه الطعن  ة الراوي لغيره من الرواة الثقاتيقصد أن مخالف -رحمه هللا تعالى-الحالظ 

ن كانإن كانت ب لي الراوي  ت المخالفة بدمج تغيير سياق اإلسناد لالواقع ليه ذلك التغيير مدرج اإلسناد، وا 
 لهذا ما يسمى بمدرج المتن. -عليه الص اة والس ام-نبي صحابي أو من دونه بمرلوع إلى الموقوف من ك ام 



شيء لي الشيء إذا أدخلته ليه وضمنته إياه، ويقال: الاسم مفعول من اإلدراج، يقال: أدرجت  :والمدرج لي اللغة
 أدرجت الكتاب لي الكتاب إذا جعلته لي درجه أي طيه، وأدرج ل ان لي أكفانه إذا أدخ  ليها.

ل التعريف يتضح أن المدرج ليس منه، ومن خ ا غير سياق إسناده أو أدخ  لي متنه ك اماً : هو ما واصط احاً 
خل  سمي بذلك؛ ألن المغير له أدخ  ال مدرج اإلسناد ما غير سياق إسنادهمدرج اإلسناد ومدرج المتن، ل قسمان:

 لي إسناد الحديث.
 ي اإلسناد:لصور اإلدراج 

 لظ لي النزهة وهي:ولمدرج اإلسناد أربع صور ذكرها الحا
: أن يروي الحديث جماعة بأسانيد مختلفة، أن يروي الحديث جماعة بأسانيد مختلفة ليرويه عنهم الصورة األولى

الحديث مروي من قب  جماعة من الرواة تلك األسانيد، وال يبين االخت اف، ليجمع الك  على إسناد واحد من  راو  
د بإسناد د ليجمع الك  على اإلسناد، على إسناد واحد يختصر هذه األسانيواح بأسانيد مختلفة، ليرويه عنهم راو  

ه، ولم حديث اإللك مخرج لي صحيح البخاري عن جمع ك  واحد منهم حدث ببعضواحد وال يبين االخت اف، 
األول أو ربعه  هن بعض، لكن كلهم ثقات، ومث  هذا ال يقدح؛ ألنه سواء كان نصفيميز البخاري روية بعضهم م

من طريق الثالث، والرابع من  ي من طريق الثاني، وربعه الثالثاألول من طريق واحد من هؤالء، وربعه الثان
طريق الرابع، أو العكس، يؤثر أو ال يؤثر؟ كلهم ثقات، ال يؤثر، لكن إذا روى البخاري عن ثقة، عن شخص ثقة 

حدثه به هذا الراوي والنصف الذي لم  وقال: حدثني بنصف الحديث، النصف الثاني عن من؟ وما النصف الذي
لنصف الثاني من طيب ا "حدثني ل ان بنصفه" :يحدثه به؟ وهذا موجود لي كتاب الرقاق من صحيح البخاري 

غاية ما هنالك أن النصف الثاني معلق، والنصف األول موصول، لكن من الذي يميز حدثه به؟ لم يذكر، 
ل النصف األول موجود موصول عند البخاري، والنصف الثاني النصف األول من النصف الثاني؟ على ك  حا

مثال ذلك: ما لكن قد يشبه ما عندنا من اإلدراج، ة الخبر، حصوصول عند البخاري، وال إشكال لي موجود م
))لإذا كانت لك مائتا درهم قال:  -صلى هللا عليه وسلم- عن النبي -رضي هللا عنه-روى أبو داود عن علي 

وبيان ذلك أن عاصم بن  ،لهذا الحديث قد أدرج ليه إسناد آخرالحديث،  لحول لفيها خمسة دراهم((عليها ا وحال
من روايتهما،  ، لجاء جرير بن حزم وجعله مرلوعاً على علي، والحارث األعور رواه مرلوعاً  ضمرة رواه موقولاً 

عاصم بن ضمرة، جاء  هو مرلوع من رواية الحارث األعور وهو ضعيف، وهو موقوف على علي من رواية
مع أن أبا داود ذكر أن شعبة وسفيان ن رواية عاصم والحارث، هذا إدراج، جرير بن حازم وجعله مرلوع م

قد أدرج رواية  ولم يرلعوه، لعلمنا أن جريراً  ما رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليوغيره
 ما.من طريقه عاصم مع رواية الحارث لجع  الحديث مرلوعاً 

منه لإنه  بإسناد واحد، إال طرلاً  أن يكون المتن عند راو   بإسناد واحد، الصورة الثانية: أن يكون المتن عند راو  
ومثال ذلك: ما روى أبو داود عن ويحذف اإلسناد الثاني،  باإلسناد األول تاماً  عنده ليرويه راو   عنده بإسناد آخر

، -صلى هللا عليه وسلم- عن وائ  بن حجر لي صفة ص اة النبيزائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه 
  الثياب، تحرك أيديهم تحت الثياب، جُ  مولي آخره أنه جاء بعد ذلك لي زمان ليه برد شديد، لرأى الناس عليه

لقط، من  -صلى هللا عليه وسلم- والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا اإلسناد صفة ص اة النبي



ئه بعد ذلك، من دون مجيئه بعد ذلك لي زمان البرد، ولص  ذكر رلع األيدي عنه لرواه عن عاصم دون مجي
 عن وائ  بن حجر. عبد الجبار بن وائ  عن بعض أهله عن

 منه ليسمعه عن شيخه بواسطة ب ا واسطة إال طرلاً  ويلتحق بهذه الصورة ما إذا سمع الراوي من شيخه حديثاً 
مع أنه لم يسمع الطرف إال بواسطة، يروي نصف الحديث بغير واسطة عن الواسطة بحذف  ليرويه عنه تاماً 

شيخه، ويروي النصف الثاني عن هذا الشيخ بواسطة، ليأتي بالحديث كام  مع حذف الواسطة التي بها روى 
 نصف الحديث الثاني عن ذلك الشيخ.

ختلفين، أن يكون عند الراوي حديثان مختلفان الصورة الثالثة: أن يكون عند الراوي حديثان مختلفان بإسنادين م
لكن  ي أحد الحديثين بإسناده الخاص بهعلى أحد اإلسنادين، أو يرو  مقتصراً  بإسنادين مختلفين ليرويهما عنه راو  

يزيد ليه من المتن اآلخر ما ليس منه، أن يكون عند الراوي حديثان مختلفان بإسنادين مختلفين ليرويهما عنه 
د ليه من المتن اآلخر ما على أحد اإلسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزي اً مقتصر  راو  

أنا أقول: هذه الصور تحتاج إلى شيء من البسط لي سبورة أو لي وسيلة إيضاح، لكن من معه ليس منه، 
أنس بن مالك أن رسول مثال ذلك: ما روى سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن تابع، الشرح يمكن ي

الحديث متفق عليه،  وال تنالسوا(( ،وال تحاسدوا، وال تدابروا ))ال تباغضوا،قال:  -صلى هللا عليه وسلم- هللا
مزيدة لي هذا الحديث من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن  ))ال تنالسوا((لقوله: 
وال تحسسوا، وال  ،)إياكم والظن، لإن الظن أكذب الحديث، وال تجسسوا)قال:  -صلى هللا عليه وسلم- النبي

 لهذه الجملة ال توجد لي الحديث السابق لكنها مروية بإسناد آخر صحيح لأضيفت إلى الحديث األول. تنالسوا((
ليتكلم  يسوق إسناد حديث ليعرض له عارضليعرض له عارض،  إلسنادالصورة الرابعة: أن يسوق الراوي ا

أن يسوق الراوي  اإلسناد،مناسب لهذا العارض، ليظن السامع أن هذا الك ام هو متن ذلك  نفسهك ام من تلقاء ب
 الك ام هو متن ذلك اإلسناد ه أن ذلكمعمن سليظن  قب  نفسهمن  ليقول ك اماً  اإلسناد ليعرض له عارض

على شريك القاضي وهو يقول: حدثنا ومثال ذلك: ما وقع لثابت بن موسى الزاهد أنه دخ  ليرويه عنه كذلك، 
، شريك بن عبد هللا بن أبي ..-صلى هللا عليه وسلم- األعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول هللا

، ..-صلى هللا عليه وسلم- نمر القاضي يحدث يقول: حدثنا األعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول هللا
بت بن موسى الزاهد صاحب صيام وقيام، وجهه كأنه مذهبة، عليه النور وثالدخ  ثابت، ثابت بن موسى الزاهد، 

من كثرت ص اته "والبهاء، للما ساق شريك القاضي اإلسناد السابق ودخ  هذا الرج  الذي يتألأل وجهه قال: 
 قالوا: إن هذا المتن هو لذلك -الذين سمعوا-هو يقصد ثابت الذي دخ ، السامع  "باللي  حسن وجهه بالنهار

ممن ظن هذا الظن، لظن أن هذا المتن لذلك اإلسناد، لدخ  ثابت عليه للما  الذي ساقه، وثابت أيضاً  اإلسناد
، لظن ثابت أن ذلك سند نظر إلى ثابت قال: "من كثرت ص اته باللي  حسن وجهه بالنهار"، يريد بذلك ثابتاً 

عباد الذين غفلوا الو عابد، وعرلنا أن الزهاد  هذا ليس بحديث، وثابت زاهديث لكان يحدث به بهذا اإلسناد، الحد
لع رُ  ،وقعوا لي شيء من الوضع، ومث  بعضهم لهذا النوع وجعله من الموضوع، وليس بحديث عن معرلة السنن

 عن طريق الخطأ، وهللا المستعان. -عليه الص اة والس ام-إلى النبي 



شك، وغف  لكنه بصدد ما هو مقب  عليه من  أخطأ ب ا ه  يأثم ثابت لي هذا الصنيع؟ ؟ثابت لكن ه  يضير
عبادة وزهد وانصراف عن الدنيا، نعم، هو مفضول بالنسبة لمن أنصرف إلى العلم؛ لالعلم ألض  من العبادة، 

 وهللا المستعان. ،العلم ألض  من جميع نوال  العبادات
 مدرج المتن:

  القسم الثاني: مدرج المتن:
شيء من ك ام بعض الرواة من غير لص ،  -صلى هللا عليه وسلم- تعريفه: أن يدخ  لي حديث رسول هللا

بالحديث، إما أن يعقب  لنفسه أو لغيره ليرويه من بعده متص اً  أو غيره ك اماً  أن يذكر الراوي صحابياً  :وحاصله
 ي.، الحديث المرلوع مع تفسير هذا الراو على الحديث ببيان معناه من غير لص  ثم يأتي من يرويه كام اً 

حديث من غير لص  يميزه عن بال لنفسه أو لغيره ليرويه من بعده متص اً  أن يذكر الراوي ك اماً  :حاصله
هنا:  بين الصورة الرابعة مدرج اإلسنادوالفرق بينه و يعرف حقيقة الحال أنه من الحديث،  ليتوهم من ال الحديث

كم أن يطي  غرته وتحجيله لمن استطاع من" ((محجلين من آثار الوضوء ))إن أمتي يبعثون يوم القيامة غراً "
الفرق بينه وبين ك ام ثابت بن موسى ما  ،-رضي هللا عنه-إلى آخره من ك ام أبي هريرة  لليفع " من استطاع..

الفرق بينه وبين الصورة الرابعة من مدرج  ؟"الزاهد الذي تقدم: "من كثرت ص اته باللي  حسن وجهه بالنهار
 سناد يكون بتمامه مما يظن أنه حديث مستق ، وأما مدرج المتن ليظن أنه جزء من الحديث.اإلسناد أن مدرج اإل

 أقسام مدرج المتن ث اثة:
وي  )) (())وي  لألعقاب من النار"أسبغوا الوضوء  وأقسام مدرج المتن ث اثة: مدرج لي أول المتن، مثاله حديث:

-لكن "أسبغوا الوضوء" مدرج من قول أبي هريرة  رهماابت لي الصحيحين وغيهذا حديث ث لألعقاب من النار((
-يدل على اإلدراج ما رواه البخاري عن أبي هريرة أنه قال: "أسبغوا الوضوء، لإن أبا القاسم  ،-رضي هللا عنه

 .-اإلدراج لي أول المتن– وهذا القسم نادر جداً  ))وي  لألعقاب من النار((قال:  -صلى هللا عليه وسلم
- قطني عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول هللااء المتن، ومثاله: ما رواه الدار درج لي أثنوالثاني: الم

 ))من مس ذكره لليتوضأ(( :األص  لليتوضأ(( ُرْلغ يه ))من مس ذكره أو أنثييه أويقول:  -صلى هللا عليه وسلم
ن قول عروة غير مرلوع، رواه ج ممدر  "أو أنثييه أو رلغيه"، لقوله: "أو أنثييه أو رلغيه" :لأدرج لي الخبر

لتحنث بالتعبد لي حديث بدء ومن أمثلة المدرج لي أثناء المتن تفسير اطني وهو لي السنن األربعة بدونها، قالدار 
 لهو مدرج، األكثر على أنه من قول الزهري. "-وهو التعبد-لكان يتحنث " الوحي

-قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه-أبي هريرة  حديث :ومثاله ،الثالث: مدرج لي آخر المتن وهو األكثر
ستطاع منكم لمن ا" لوضوء(( محجلين من آثار ))إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً يقول:  -صلى هللا عليه وسلم

قال الحالظ  ام أبي هريرة، مدرج من ك "لمن استطاع منكم أن يطي  غرته لليفع "قوله:  أن يطي  غرته لليفع "
هذه الجملة لي رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، وال ممن رواه عن  لم أر  "ابن حجر: 

، كذا قال وهو لي مسند اإلمام أحمد وليه هذه الزيادة من رواية ليث عن كعب "أبي هريرة غير رواية نعيم هذه
 على رواية هذه الزيادة عن أبي هريرة. ماً يعن أبي هريرة، لكعب تابع نع

 نشأ اإلدراج لي المتن عن عدة أسباب منها:وي



حديث ابن  :أن يقصد الراوي تفسير كلمة غريبة كتفسير التحنث بالتعبد، أو يقصد بيان تمام عم ، ومثاله
ن شئت أن تقعد لاقعد"  ه: "لإذا قلت ذلك لقد قضيت ص اتكمسعود لي التشهد ولي آخر  إن شئت أن تقوم لقم، وا 
 أن الص اة تمت بهذا.يريد ابن مسعود أن يبين 

 بم يعرف اإلدراج؟ 
 ويعرف اإلدراج بأمور منها: 

هذا نص الراوي،  "قال -صلى هللا عليه وسلم-أسبغوا الوضوء لإن أبا القاسم " :النص عليه من الراوي كما تقدم
 . -عليه الص اة والس ام-وميز بين قوله من قول النبي 

 .لي رواية أخرى  ورود اللفظ المدرج منفص اً 
لي  -رضي هللا عنه-كقول أبي هريرة  -عليه الص اة والس ام-الثالثة: استحالة صدور الك ام المدرج من النبي 

للعبد المملوك الصالح أجران، للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لوال الجهاد لي سبي  هللا "حديث: 
لوال الجهاد لي " :-عليه الص اة والس ام-النبي  ه  يمكن أن يقول "وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك

قد  -عليه الص اة والس ام-ال يمكن، وجه استحالته أن أمه  "سبي  هللا وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك؟
 ماتت وهو صغير قب  البعثة.

 حكم اإلدراج:
أ ل ا حرج على المخطئ، إما أن يكون عن خطأ أو عن عمد، لإن كان عن خط :ل ا يخلو :وأما حكم اإلدراج

ن كان عن عمد لإنه حينئذ يكون حراماً  تقانه، وا  ، لما يتضمن من التلبيس إال أن كثرة الخطأ تقدح لي ضبطه وا 
إال أن يكون اإلدراج لتفسير شيء لي الحديث لفيه بعض التسامح،  ليس ومن عزو القول إلى غير قائلهوالتد

 واألولى أن ينص الراوي على بيانه.
، ا من اإلدراج وهو مما ينبغي العناية به ويقع ليه الكثير، ونحن ونحن نقرر هذا الك ام نقع ليه كثيراً من هذ

ونعقبه بك ام لنا من غير لص ، السامع إذا سمعك تقول: قال شيخ اإلس ام،  كيف؟ ننق  ك ام لبعض أه  العلم
، -رحمه هللا-األولى أن يقال: انتهى ك امه هذا إدراج، و  س ام وتتبعه بك ام لك من غير لص تنق  ك ام شيخ اإل

، يغف  اإلنسان، نعم لكن أحياناً  عنه من ك ام الناق ، هذا األولى قلت، كما يقوله األئمة، يفص  ك ام المنقول
وهللا المستعان،  ،يعقبه به من غير لص  ، وأحياناً لي أثناء النق  ليقحمه أحياناً  ويطرأ عليه ك ام يخشى أن ينساه

 تجاوز هذا لي الك ام العادي لكن لي المكتوب ينبغي أن ينص على ك  شيء.لكن ي
 المقلوب: 

يقصد الحالظ ، أو بتقديم أو تأخير لالمقلوب، "أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب": -رحمه هللا تعالى-ثم قال الحالظ 
لي أسماء رجال اإلسناد أو لي  إن كانت بتقديم أو تأخير ن مخالفة الراوي لغيره من الرواةأ -رحمه هللا تعالى-

من باب ضرب،  اسم مفعول من القلب، تقول: قلبته قلباً  :متن الحديث لهذا النوع يسمى المقلوب، وهو لي اللغة
}َوَقلاُبوْا َلَك  :حولته عن وجهه، وك ام مقلوب مصروف عن وجهه، وقلب بالتشديد مبالغة وتكثير، ولي التنزي 

 لالمقلوب المصروف عن وجهه. [توبة( سورة ال62)] اأُلُموَر{
 .أو سهواً  صرف لي سنده أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه عمداً : هو الحديث الذي تُ اصط احاً 



 أنواع القلب: 
أن يكون الحديث  :القلب لي اإلسناد وله صورتان: األولى القلب لي الحديث على ث اثة أنواع:أنواع القلب: 

قلب يكون خر لي طبقته، نحو حديث مشهور عن سالم ليجعله الراوي عن نالع، ليجع  مكانه آ براو   مشهوراً 
 الحديث قلب اإلسناد، هو عن سالم ليجعله عن نالع أو العكس.

ال اإلسناد كأن يقول: كعب بن مرة بدل مرة بن كعب، نصر بن الثانية: أن يكون القلب بالتقديم والتأخير لي رج
 بدل علي بن نصر.  علي

ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة لي حديث السبعة الذين يظلهم هللا لي ظله يوم ال  :ومثاله ،لمتنالقلب لي ا
كذا وقع لي  ))ورج  تصدق بصدقة لأخفاها حتى ال تعلم يمنيه ما تنفق شماله((ظ  إال ظله، ولي الحديث: 

والصدقة تكون البخاري وغيره، كما لي  ))حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه((والصحيح المعروف  ،صحيح مسلم
ال بالشمال؟ باليمين،  على هذا كانت النفقة بالشمال، والذي لي  ))حتى ال تعلم يمنيه ما تنفق شماله((باليمين وا 

لكن الرواية لي صحيح مسلم، كيف نصون الصحيح عن مث   ))حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه(( :البخاري 
تأتي علي  ))ما يسرني أن لي مث  أحد ذهباً  وبغيره: يح لي صحيح البخاري جاء لي الحديث الصح هذا الخطأ؟

وهكذا  ه شيء إال أن أقول به هكذا وهكذا))وعندي من" :، ولي روايةوعندي منه دينار(( -يعني ليلة ثالثة– ثالثة
قد ينفق بشماله، للكثرة اإلنفاق قد ينفق اإلنسان بيمينه و  "عن يمنيه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه وهكذا((

 وقد ينفق من أمامه ومن خلفه، لعلى هذا يمكن أن يتأول أو تتأول هذه الرواية بأنه لكثرة إنفاقه نعم، إنه أحياناً 
ال ما يمكن؟  ينفق عن جهة اليمين، وأحياناً  عن جهة الشمال، وبهذا نكون نصون الصحيح من الخطأ، يمكن وا 

ال ما له وجه؟ نعم، له وجه، و  نسلك مث  هذا الك ام صيانة للصحيح لئ ا يتطاول الجهال على مث  له وجه وا 
ال ك  من شرح الحديث قال يمينه؛ ألن اإلنفاق أنه ال تعلم شماله ما تنفق  :إنه مقلوب، وصوابه :هذه الكتب، وا 

 :ه حديث، ويبينكثير اإلنفاق جداً  ه هللا لي ظله يوم ال ظ  إال ظلهنقول: هذا الرج  الذي يظليكون باليمين، 
لدين إال أن أقول به هكذا  "))ما يسرني أن لي مث  أحد ذهبًا تأتي علي ثالثة وعندي منه شيء إال شيء أرصده

 ليمكن اإلنفاق من جهة الشمال. .."عن يمنيه وعن شماله وهكذا وهكذا(( وهكذا
من أمثلة بالعكس، د متن ليجع  على متن آخر و ، وهو أن يؤخذ إسناالثالث: القلب لي السند والمتن معاً 

))إذا سجد أحدكم ل ا يبرك كما يبرك البعير وليضع  قال بعضهم: إنه انقلب على راويه: المقلوب: حديث البروك
ال لاألص  قال بعضهم: إنه انقلب الحديث يديه قب  ركبتيه(( لماذا؟ ألن البروك  "وليضع ركبتيه قب  يديه" :وا 

ال ليس بمقلوب؟الك ام صحيح هذا يقدم يديه قب  ركبتيه،  ال ليس بصحيح؟ مقلوب وا   وا 
 .....طالب:.

عليه -حديث أبي هريرة عليه أن النبي  أه  العلم، ورجحوا الحديث الثانيوقلده كثير من  ،ممن قال به ابن القيم
والصواب أن حديث البروك أرجح من هذا وأصوب كان إذا سجد يضع ركبتيه قب  يديه،  -الص اة والس ام
وهو أقوى من حديث أبي هريرة لإن له شاهد من حديث ابن  ،ص عليه الحالظ ابن حجر وغيرهوأصح، وهذا ن

 :واألص  : إنه مقلوبيعني إذا قلنا عمر، حديث البروك أقوى من الحديث الثاني، كيف يكون أقوى وهو مقلوب؟
معناهما ألن ما يمكن،  ؟ه  يمكن أن يرجح على الحديث الثاني؟ يمكن أن يرجح عليه "وليضع ركبتيه قب  يديه"



" وليضع يديه قب  ركبتيه"سليم  أن  ما لي قلبواحد، متى نرجح هذا الحديث على الحديث الذي يليه؟ إذا قلنا: 
صلى هللا عليه -كان رسول هللا " :قلب وال إشكال، وحينئذ يكون أرجح من حديث وليضع يديه قب  ركبتيه وال لي

 ."إذا سجد وضع ركبتيه قب  يديه -وسلم
))إذا سجد أحدكم ل ا : -عليه الص اة والس ام-بقي علينا كيف نولق بين أول الحديث وآخره؟ كيف يقول النبي 

ال ال؟ كيف  وضع يديه قب  ركبتيه شابه البعيرإذا  يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قب  ركبتيه(( صح وا 
إنه مقلوب  :نى حديث أبي هريرة، إذا قلناونقول: إنه مقلوب؟ هو لي مع : إنه أصح من حديث أبي هريرةنقول

ومعناهما واحد،  -عليه الص اة والس ام-ل ا اخت اف بينه وبين حديث أبي هريرة، هذا من قوله وهذا من لعله 
 ))وليضع يديه قب  ركبتيه((هو أرجح وليس ليه قلب، الحديث صحيح وهو أصح من حديث أبي هريرة  :إذا قلنا

 ديه قب  ركبتيه، كيف نولق بين أول الحديث وبين آخره؟ ما معنى بروك البعير؟ والسنة أن يضع المصلي ي
 طالب:.......

البعير يقدم يديه قب  ركبتيه، لكن ما معنى بروك البعير؟ بروك البعير يقال: برك  ال هو إذا قدم يديه قب  ركبتيه
بيديه بقوة على األرض برك مث  ما  البعير وحصحص البعير إذا أثار الغبار ولرق الحصى، إذا ألقى اإلنسان
وال أشبه  ع يديه قب  ركبتيه((وليض))يبرك البعير، لكن إذا وضع يديه على األرض مجرد وضع امتث  األمر 
ه بقوة رك البعير، لبروك البعير هو إلقاؤ البعير لي بروكه، لرق بين أن يضع اإلنسان يديه وبين أن يبرك كما يب

إذا قي : إنسان مريض أو كبير لي السن ثم أراد أن يجلس وقع على األرض بقوة على األرض، وأنتم تسمعون 
أشبه البعير، إذا كان  يديه قب  ركبتيه بقوة يقال: برك، نعم، والبعير بقوة ينزل على األرض، لإذا نزل مقدماً 

يشبه نعم، ، بعد الحمارنه إذا قدم ركبتيه قب  يديه بقوة أشبه مجرد وضع امتث  األمر ولم يشبه بروك البعير، لك
قلب،  وليس ليه ه يشهد آلخره، وآخره مناسبة ألوله،الحمار، وعلى هذا ال يكون ليه قلب، معناه صحيح وأول

واإللقاء والطرح، ولذا يجيز أه  العلم وضع المصحف على األرض، تضع  ومجرد الوضع يختلف عن الرمي
ال ال؟ ال، ال، هذا خطر عظيم، هذا المصحف على األرض جائز، لكن ترمي بالمصحف على األ رض يجوز وا 

، وعلى هذا يكون الراجح حديث البروك، لكن إيش معنى -عز وج -استهتار واستخفاف بالقرآن، بك ام هللا 
  .البروك؟ نقف عند معنى البروك، وال قلب لي الحديث

 طالب:.......
التنصيص على مث  هذا نادر عند أه  العلم، ما  حقيقةً ؟ اشتبه عليه التبس عليه كيف يقدم يديه وال يشبه بعير

ينص عليه، لكن كيف يصحح الحديث مع لهم ابن القيم؟ ما يمكن أن يصحح، واألئمة صححوا الحديث، كيف 
 إال أن معنى األول يختلف عن معنى اآلخر، وهللا المستعان. ح الحديث مع اخت اف أوله مع آخره؟يصح

س، وهذا النوع قد يقصد به و أن يؤخذ إسناد متن ليجع  على متن آخر وبالعكوه ًا:القلب لي السند والمتن مع
كما وقع لإلمام البخاري لما ورد بغداد ليما رواه ابن  لحفظ المحدث ليكون كالوضع، وقد يفع  اختباراً  اإلغراب

، لك  واحد منهم عدي وغيره، لعمد أصحاب الحديث إلى مائة حديث لقلبوا متونها وأسانيدها، ودلعوها إلى عشرة
 عشرة أحاديث، إلى آخر القصة.



لما قدم اجتمع عليه وجوه الناس لأرادوا أن يختبروه، لعمدوا إلى مائة حديث معوا بالبخاري و علماء بغداد س
الثالث  وأعطوا ك  واحد منهم عشرة، ك  رج  أعطوه عشرة أحاديث، وجعلوا سند الحديث األول للثاني، وسند

على  قاها األول العشرة والبخاري ساكتإلى آخر المائة، وألقوا العشرة عليه مقلوبة، لأل السابعللرابع، والخامس و 
ول القلب، ثم جاء الثاني لألقى العشرة على اإلمام وهو ساكت، الثالث، الرابع، العاشر، لما انتهى التفت إلى األ

وابه كذا، يعني كون البخاري يحفظ وصوابه كذا، الثاني قلت ليه كذا وص قال: حديثك األول قلت ليه كذا
 الصواب ما هو بغريب، لكن الغريب كونه يحفظ الخطأ، ثم يرده إلى الصواب إلى تمام المائة.
منهم، لقالوا: هذه  وهذه القصة يقدح ليها بعضهم؛ ألن ابن عدي يرويها عن عدة من شيوخه ولم يسم واحداً 

ؤالء المجاهي  هم من شيوخ ابن عدي، وهم عدد، ليسوا ، ذكرها ابن عدي عن مجاهي ، لكن ه..قصة جاءتال
ثابتة، نعم هم ، وحينئذ تكون القصة بواحد وال اثنين وال ث اثة، حدثني عدة من شيوخنا، وبعضهم يجبر بعضاً 

 يتقوى ب ا شك، واإلمام البخاري أه  لمث  هذا. مجاهي ، لكن مجهول مع مجهول مع مجهول
ديث إلى إسناده، وك  إسناد إلى متنه، لأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له لرد متن ك  ح" :ولي آخر القصة

وبالنسبة لحكم القلب ال يخلو القلب إما أن يكون عن قصد أو عن غفلة وعن غير قصد، لإن كان عن  "بالفض 
حديث إما أن يكون لإلغراب ل ا شك لي أنه ال يجوز، إذا كان هدف الذي قلب ليقال أن عنده  :قصد ل ا يخلو

ه ال يجوز، وأما إن كان ل اختبار لقد لعله ال يوجد إسناده عند غيره، إن كان القصد منه اإلغراب ل ا شك لي أن
ن كان القلب من ب  ينتهي بانتهاء ا على جوازه، شريطة أال يستمر عليه،مما يدل  كثير من المحدثين لحاجة، وا 

لضعف حفظه  إال أنه إذا كثر يجع  المحدث ضعيفاً  لاعله معذور؛ ألنه لم يقصد إليه ل ا شك أن غير قصد
 وضبطه.

 المزيد لي متص  األسانيد:
، لالمزيد لي متص  األسانيد، "أو بزيادة راٍو فالمزيد في متصل األسانيد": -رحمه هللا تعالى-قال الحالظ 

لي أثناء اإلسناد، ومن لم  او  أن مخالفة الراوي لغيره من الرواة إن كان بزيادة ر  -رحمه هللا تعالى-ويقصد الحالظ 
 يروها أتقن ممن زادها، من لم يزد هذه الزيادة أتقن ممن زادها لهذا النوع يسمى المزيد لي متص  األسانيد.

قاري على يذكره غيره، ولي شرح الم ا علي لم  وعرله الحالظ ابن كثير بقوله: هو أن يزيد راوي لي اإلسناد رج اً 
، وشرطه كما قال الحالظ لي النزهة: منه وغلطاً  وي لي إسناد حديث رج  أو أكثر وهماً النزهة: هو أن يزيد الرا

ال لمتى كان معنعناً  حديث أبي مرثد  :ترجحت الزيادة، ومثاله أن يقع التصريح بالسماع لي موضع الزيادة، وا 
 :مثاله ال تصلوا إليها(())ال تجلسوا على القبور و يقول:  -صلى هللا عليه وسلم- الغنوي قال: سمعت رسول هللا

))ال تجلسوا على القبور وال تصلوا يقول:  -صلى هللا عليه وسلم- حديث أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول هللا
عن ابن جابر عن بسر بن عبيد سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك "قال ابن أبي حاتم: رواه مسلم،  إليها((

أدخ  أبا  ،ي مرثد، لقال: يريدون أن ابن المبارك وهم لي هذا الحديثعن أبي إدريس عن واثلة عن أب هللا
 ."إدريس الخوالني بين بشر بن عبيد هللا وبين واثلة

ع من وثلة كما لي رواية أبي الصحيح أنه ليس ليه عن أبي إدريس، وقد صرح بسر بالسما"وقال الترمذي: 
ين ابن المبارك وابن جابر، وهي وهم ممن دون ابن لي إسناده زيادة أخرى وهي ذكر سفيان ب وأيضاً داود"، 



المبارك؛ ألن جماعة من الثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح ليه بلفظ اإلخبار 
 بينهما.

وهذا النوع وهو المزيد لي متص  األسانيد، تجد حديث رباعي وتجد هذا الحديث مروي من طريق هؤالء األربعة، 
والسند الرباعي بين الثالث والرابع حدثنا ل ان، اللي هو مكان  ليكون خماسي، ي ثاني والثالث زيادة راو بين ال

 الزيادة لي السند الثاني.
ثاني ليقول: زيد ي زيد عن عمرو عن سعيد عن خالد عن بكر، زيد عن عمرو عن خالد، يأتي شخص راوي و ر ي

السند األول رباعي، والثاني خماسي، إذا كان وهو سعيد، الد عن بكر، ليزيد راوي عن خ عن عمرو عن سعيد
يحدث عن بكر، أو ال يعرف بتدليس وقال:  عمرو صرح بالسماع عن خالد، قال: عن عمرو سمعت خالداً 

الو متص  بدون سعيد، لكن ه  سعيد خطأ لالسند  (عن) ؟ أو يحتم  اذكر سعيد زيادة ال وجه له ؟ليس بخطأ ا 
ثم لقي خالد لسمعه منه من غير واسطة؟ احتمال، نعم، وعلى هذا  سعيد عن خالدمرة سمعه من  أن عمراً 

سمعه مباشرة من خالد وسعيد ال وجود له لي الرواية لهو من المزيد  لالحكم للقرائن، إن رجحت القرائن أن عمراً 
ن كانت القرائن ترجح احتمال أ نه لقي خالد أ ثم ن عمرو سمعه عن خالد بواسطة سعيدلي متص  األسانيد، وا 

لهذا ليس بمزيد، ب  يكون عمرو سمع الحديث على الوجهين، مرة سمعه عن سعيد عن  مرة ثانية لسمعه منه
وصرح عمرو  ع اقةوسمعه منه من غير واسطة، لإذا رجحت القرائن أن سعيد ليس له  خالد، ومرة لقي خالداً 

  .موهللا أعللد لهو المزيد لي متص  األسانيد، بالسماع من خا
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 .......:طالب
 ؟متى كان معنعناً 

 ......:.طالب
معروف يعني إذا كان لي مثالنا يرويه عمرو عن خالد، ومرة قال: عن عمرو عن سعيد عن خالد، احتمال أن 

تحتم  السماع، صيغة محتملة، لكن إذا  (عن)شرة؛ ألن يكون عمرو أسقط سعيد، نعم، ورواه عن خالد مبا
، نعم، إذا كان معنعن وعمرو (سمعت)الترضنا أن عمرو غير معروف بتدليس لهي محمولة على االتصال مث  

  .وهللا أعلمبالتدليس لكأنه صر ح بالسماع، معروف بالتدليس تترجح الزيادة ب ا شك، أما إذا كان غير معروف 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،م وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسل

 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (9شرح نخبة الفكر )

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 الس ام عليكم ورحمة هللا وبركاته.
أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:
 المضطرب:
أن  -رحمه هللا تعالى-يقصد الحالظ  المضطرب""أو بإبداله وَّل مرجح ف: -رحمه هللا تعالى-قال الحالظ 

مى من المروي، لالحديث حينئذ يس أو بعضاً  المروي عنهالمخالفة إن كانت من الراوي بإبداله الشيخ 
لالمزيد لي  ، إن كانت مخالفة الراوي للثقات بزيادة راو  الذي قبله أو بزيادة راو   "أو بإبداله وَّل مرجح"المضطرب، 

ن كانت هذه المخالفة بإبداله، واإلبدال يشم  ما كان لي السند و  متص  األسانيد، وال مرجح  ما كان لي المتنوا 
 ومضطرب المتن. لمضطرب السند لالمضطرب، لعلى هذا يكون شام اً 

اخت ،  اضطرب األمر يقال:و المضطرب: اسم لاع  من االضطراب وهو اخت ال األمر، ولساد نظامه، 
 إذا اختلفت كلمتهم. حرك، واضطرب الحب  بين القوماب تواضطرب البرق لي السح

ذي يروى على أوجه مختلفة والمضطرب لي االصط اح: هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، ال
 وجه، على بعضهم ليرويه ليه الرواية تختلف الذي هو الحديث من المضطرب"يقول ابن الص اح: متساوية، 
نماو "، له فمخال آخر وجه على وبعضهم  بحيث حداهماإ ترجحت إذا أما الروايتان، تساوت إذا اً مضطرب يهمنس ا 

 المعتمدة لترجيحاتا جوه من ذلك غير أو عنه للمروي  صحبة أكثر أو أحفظ راويها يكون  بأن األخرى  تقاومها ال
بد أن يكون  يعني أن المضطرب ال"، حكمه له الو  المضطرب وصف حينئذ   عليه يطلق وال ،للراجحة لالحكم

، ل ا بد أن ال على وجه واحد، لالذي يروى على وجه واحد ال يمكن أن يسمى مضطرباً  على أوجه لحديث مروياً 
وأن تكون هذه األوجه مختلفة، لإن كانت متفقة ل ا اضطراب، وال بد أن تكون متساوية، بحيث  ،يكون على أوجه

، أن يروى على أوجه مختلفة متساوية، رباً طلخبر مضال يمكن ترجيح بعضها على بعض، بهذه القيود يسمى ا
 االضطراب. ىفانتإن أمكن ترجيح بعضها على بعض 

 أقسام المضطرب:
 وينقسم االضطراب بحسب موقعه لي الحديث إلى ث اثة أقسام:

راك أنه قال: يا رسول هللا أ -رضي هللا عنه-ومثاله: حديث أبي بكر ل: االضطراب لي السند وهو األكثر، األو 
من طريق أبي  إال لإنه لم يرو   "هذا حديث مضطربقال الدارقطني:  ))شيبتني هود وأخواتها((شبت؟ قال: 

، ومنهم من جعله ، ومنهم من رواه موصوالً لمنهم من رواه مرس اً " إسحاق وقد اختلف ليه على نحو عشرة أوجه
مسند عائشة، ورواته ثقات ال يمكن  من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من

حديث، لهذه األوجه ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر كما قرره الحالظ ابن كثير لي اختصار علوم ال



متساوية بحيث ال يمكن ترجيح بعضها على بعض، وقد الح لبعضهم  د هذا الحديث عشرة وهي مختلفةنلي س
 ب عن الحديث.ترجيح بعض الطرق على بعض لانتفى االضطرا

الخط لي السترة، قد روي على أوجه ذكرها ابن الص اح وغيره، مع ومث  ابن الص اح لمضطرب السند بحديث 
عدم تمكنه من ترجيح بعضها على بعض، لكن الحالظ ابن حجر لي بلوغ المرام نفى االضطراب عن الحديث 

ل قد يخفى وجه الترجيح على بعض وعلى ك  حا"، ب  هو حديث حسن "لم يصب من زعم أنه مضطربلقال: 
 أه  العلم ليحكم باالضطراب، ثم يلوح آلخر لينفي عنه االضطراب.

 أنسعن حيحه حديث البسملة الذي خرجه اإلمام مسلم لي ص :هو نادر، ومثالهو الثاني: االضطراب لي المتن 
}اْلَحْمُد رب يستفتحون  لكانوا وعثمان وعمر بكر وأبي -صلى هللا عليه وسلم- النبي خلف صليت" :قال: مالك بن

ِحيِم{ يذكرون  الو  [( سورة الفاتحة8)] ّلِل ِ َربِ  اْلَعاَلِميَن{ ْحَمِن الرا  لي وال قراءة أول لي [( سورة الفاتحة5)] }ِبْسِم َّللا ِ الرا
 ".آخرها

ج رواية أخرى لي خراقد اتفقا على إ هذا الحديث مضطرب، وبيان ذلك أن البخاري ومسلماً "قال ابن عبد البر: 
القراءة  يستفتحون  لكانوا"لم يتعرض ليها الراوي بذكر البسملة بنفي أو إثبات، ب  اكتفى بقوله:  الموضوع نفسه

 يد أنه سئ  عن االلتتاح بالتسميةوهناك رواية ثالثة عن أنس تف [( سورة الفاتحة8)] }اْلَحْمُد ّلِل ِ َربِ  اْلَعاَلِميَن{رب
ابن  ؟لكن ه  هذا من المضطرب، -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا  لي ذلك شيئاً لأجاب: أنه ال يحفظ 

ْحَمِن  :كانوا ال يذكرون " " اآلن الرواية لي صحيح مسلم:هذا حديث مضطرب"عبد البر قال:  }ِبْسِم َّللا ِ الرا
ِحيِم{ ذلك، لكانوا يستفتحون القراءة  والمتفق عليه ليس ليهخرها، لي أول قراءة وال لي آ [( سورة الفاتحة5)] الرا

لم يتعرض ليه ال لنفي وال إثبات التسمية، وأنس سئ  عن االلتتاح  [( سورة الفاتحة8)] }اْلَحْمُد ّلِل ِ َربِ  اْلَعاَلِميَن{رب
ه  ينطبق على هذا المثال ، -صلى هللا عليه وسلم-بالتسمية لأجاب أنه ال يحفظ لي ذلك عن رسول هللا 

أو نقول: هذه من زيادات الثقات؟ هذه زيادة، نعم، على أن هذه الزيادة من لهم الراوي،  ؟تعريف المضطرب
}ِبْسِم َّللا ِ لفهم أنهم ال يذكرون  [( سورة الفاتحة8)] }اْلَحْمُد ّلِل ِ َربِ  اْلَعاَلِميَن{رالراوي سمع أنهم كانوا يفتتحون ب

ِحيِم{ ْحَمِن الرا  يقول الحالظ العراقي: ث  بالحديث للمع ، ولذا مُ  [( سورة الفاتحة5)] الرا
 وعلررررررررررررررة المررررررررررررررتن كنفرررررررررررررري البسررررررررررررررملة

 

 إذ ظررررررررررررررررررررررررن راو  نفيهررررررررررررررررررررررررا لنقلرررررررررررررررررررررررره 
 

وعلة المتن، نعم قد يكون التعلي  باالضطراب، واالضطراب وجه من وجوه العل ، لكن إذا أردنا أن نطبق تعريف 
الحالظ ابن حجر يرى أن الحديث  ذا المثال ال ينطبق عليه التعريف،االضطراب على هذا الحديث نجد أن ه
بحم  نفي القراءة على نفي  ؛ ألنه يمكن الجمع بين الروايات المختلفةليس ليه أدنى اضطراب وال علة أيضاً 

ِحيِم{ال يذكرون  :الراوي الذي قالسماع، ونفي السماع على نفي الجهر، ال ْحَمِن الرا لي أول قراءة  }ِبْسِم َّللا ِ الرا
ال يستطيع أن ينفي اإلسرار بالبسملة، نعم، ال يستطيع أن  وهألنه لم يسمع، لم يسمعهم يذكرون، وال لي آخرها؛ 

  .وعدم السماع يتضمن نفي الجهر بالبسملة لم يسمع وهينفي الجهر، وال ينفي الذكر،  وهينفي اإلسرار بالبسملة 
هو المتعين، لنقول: الرواية ليست  وعلى ك  حال الرواية لي الصحيح، وحملها على هذا الوجه صيانة للصحيح

ِحيِم{ نهم ال يذكرون جهراً : إمضطربة لنقول حينئذ   ْحَمِن الرا ولو قدر أن الراوي لهم أنهم لعدم جهرهم  }ِبْسِم َّللا ِ الرا
 .هذا لهمه، وال يقدح لي الحديث حينئذ   بها ال يذكرونها مطلقاً 



 -صلى هللا عليه وسلم-ه: حديث عبد هللا بن عكيم أن رسول هللا ومثال، الثالث: االضطراب لي السند والمتن معاً 
قال الترمذي: ترك رواه الخمسة،  ))أال تنتفعوا من الميتة بإهاب وال عصب(( :كتب إلى جهينة قب  موته بشهر

أحمد بن حنب  هذا الحديث لما اضطربوا لي إسناده حيث رواه بعضهم لقال: عن عبد هللا بن عكيم عن أشياخ 
صلى هللا عليه -االضطراب لي سند، لإنه تارة قال: عن كتاب النبي "قال الحالظ ابن حجر: جهينة، من  له

واضطراب متنه حيث رواه األكثر من غير تقييد جهينة، وتارة عن من قرأ الكتاب، ، وتارة عن مشيخة من -وسلم
القلتين لي  مث  له بحديثي أنويمكن ام، أو ث اثة أي بشهر، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوماً 

 اضطراب السند والمتن. 
 حكم االضطراب:

إلشعاره بعدم ضبط  وجب للضعف؛سند حديث أو متنه لإنه ملاالضطراب حيث وقع لي  وأما حكم االضطراب:
قر لإن ذلك معناه أنه لم يست ما كان يروى الحديث تارة على وجه وأخرى على وجه آخرراويه، وذلك أنه ل

وال يعلم أيهم أضبط للحديث ليحكم بضعفه من  ذا وقع التعارض بين رواة متعددينالحديث لي حفظه، وكذا إ
أو  اسم راو  الحديث، وذلك بأن يقع االخت اف لي  صحةكن هناك اضطراب ال يضر وال يقدح لي أج  ذلك، ل

الراوي، يختلف لي اسم أبيه، يختلف أو نحو ذلك مع كون ذلك الراوي ثقة، يختلف لي اسم  اسم أبيه أو نسبته
لي نسبته، مع أنه ثقة، سواء نسب إلى هذه القبيلة أو إلى تلك هو ثقة، ليحكم حينئذ للحديث بالصحة وال يضر 

 . االخت اف ليمن ذكر مع تسميته مضطرباً 
، لمن بآخر عمداً  ل راو  أن الراوي قد يبد -رحمه هللا تعالى-يقصد الحالظ  "وقد يقع اإلبدال عمدا  امتحانا "يقول: 

وشرطه أال يستمر عليه، ري والعقيلي وغيرهما كالدارقطني، من لاعله، كما وقع للبخا يراد اختبار حفظه امتحاناً 
واألظهر عندي أن "قال القاري لي شرح النزهة: ، وسبقت اإلشارة إليه لي المقلوب، ب  ينتهي بانتهاء الحاجة إليه

للو وقع "قال الحالظ: إلبدال كما يظهر وجهه لي المثال" بخ اف ا يفيد العكسته بالقلب أقوى، لإنه مناسب
 "لهو من المقلوب أو المع  لهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطاً  ال لمصلحة ب  لإلغراب مث اً  اإلبدال عمداً 

 . -رحمه هللا تعالى-كذا قال 
 المصحف والمحرف:

ت أنه إن كان -رحمه هللا تعالى-يقصد الحالظ  حف والمحرف""أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصثم قال: 
بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط لي السياق، لإن كان ذلك بالنسبة  مخالفة الراوي لغيره من الرواة

ن كان ذلك بالنسبة   لشك  لالمحرف.إلى اإلى النقط لالمصحف، وا 
يير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد من الموضع، اسم مفعول من التصحيف، وهو لي األص  تغ :صحفوالم
أن يقرأ الشيء على خ اف ما أراده كاتبه، أو على خ اف ما  صله الخطأ، قال المطرزي: "التصحيفوأ

نسبة  : صحفيف، يعني إذا قي حُ ف والصحفي هو الذي يروي الخطأ على قراءة الُص والمصح   "اصطلحوا عليه
صحفي، لهذا الصحفي الذي يروي الخطأ  :في نسبة إلى الجمع شاذة، ليقالحُ ُص  إلى الصحيفة المفرد، أما نطقها

ن كان اآلن اللفظ  على قراءة الصحف هذا عند أه  الحديث؛ ألنه ال يوجد صحف بمعنى جرائد عندهم، وا 
 على من له عناية بالصحالة، وهللا المستعان. ينطلق عرلاً 



، وبهذا الحد بتغيير النقط لي الكلمة مع بقاء صورة الخط ليها : هو ما وقعت المخالفة ليهالمصحف اصط احاً 
تحوي  الكلمة من الهيئة المتعارلة إلى غيرها، تحوي  الكلمة من  قال الحالظ ابن حجر، وعرله السخاوي: بأنه

الهيئة المتعارلة إلى غيرها، وبين هذين التعريفين عموم وخصوص، لمجرد التغيير بأي صفة كان يسمى 
 حجر يخصه بالتغيير لي النقط لقط عند السخاوي، وال شك أن المعنى اللغوي يعضد هذا، والحالظ ابن تصحيفاً 

 وهو اصط اح وال مشاحة لي االصط اح.
 أقسام التصحيف: 

ينقسم التصحيف باعتبار موقعه إلى قسمين: تصحيف لي السند، ومثاله: العوام بن مراجم، صحفه ابن معين 
 حينما يكون االسم على غير الجادة، يقع ليه التصحيف. يقع كثيراً  لقال: ابن مزاحم، وهذا

بدل  "شيئاً "ولي لقال: صحفه الص من شوال(( ))من صام رمضان وأتبعه ستاً والثاني: تصحيف المتن، ومثاله: 
 كما أنه ينقسم باعتبار اللفظ والمعنى إلى قسمين:"، ستاً "

 االن السابقان.وأمثلته كثيرة، منها المث األول: تصحيف لفظي
صلى  -قبيلة–قوم لنا شرف، نحن من عنزة نحن "قول أبي موسى العنزي:  :ومثاله ،الثاني: تصحيف معنوي 

صلى إلى عنزة،  -عليه الص اة والس ام-يريد بذلك حديث أن النبي  "-صلى هللا عليه وسلم-إلينا رسول هللا 
ا الذي ينصبه المصلي أمامه سترة له، وليس المراد بذلك والمراد بالعنزة هنا العص ،لتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم

ْنزة، صحفت من وجه آخر. القبيلة، كما أن هذا حديث صحف على ما سيأتي من وجه آخر، لقُ  ن ز ة ع   رأْت ع 
 وينقسم التصحيف باعتبار منشأه إلى قسمين: 

لرداءة الخط، أو لضعف إما  وهو األكثر، وهو أن يشتبه الخط على بصر القارئ، تصحيف بصر األول:
 البصر. 

الكلمات لكونه أو نحو ذلك، لتشتبه عليه بعض  منشأه رداءة السمع أو بعد السامعوالثاني: تصحيف سمع، و 
تصحيف السمع سببه رداءة السمع من المستمع، أو بعد السامع من المتكلم، أو عدم على وزن صرلي واحد، 

من ذلكم احد، به عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرلي و إبانة المتكلم يعني من الطرف اآلخر، لتشت
قد صم صار واص ، واألحول صار األحدب، تصحيف بعضهم اسم عاصم األحول لقال: واص  األحدب، عا

ذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع، ال من تصحيف البصر؛ ألنه لي الكتابة مختلف، بينهم لرق كبير لي 
ذلك مما ذهب إلى أن  -وهللا أعلم-كأنه وعاصم قريبة، ال من تصحيف البصر واص  الكتابة، لكن لي السمع، 
نما أخطأ ليه سمع من رواه. ال يشتبه من حيث الكتابة  وا 

وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تغير  ،والمحرف: اسم مفعول من التحريف وهو تغيير الكلمة عن معناها
ُفوَن اْلَكِلَم َعن ماَواِضِعِه{بفعلهم كما قال تعالى: معاني التوراة باألشباه، لوصفهم هللا   [( سورة النساء64)] }ُيَحرِ 

فا  لِ ِقَتاٍل{ :قال تعالى ،ويقال: تحرف وانحرف واحرورف عن الشيء إذا مال   .[( سورة األنفال54)] }ِإَّلا ُمَتَحرِ 
لراده عن المصحف مع ب الفة ليه بتغيير الشك  لي الكلمة: هو ما وقعت المخواصط احاً  قاء صورة الخط ليها، وا 

ال لكثير من العلماء ال يفردون المحرف، ليجعلونه  ،اصط اح لبعض العلماء وهو الذي مشى عليه الحالظ، وا 



على ك  تغيير يقع لي الكلمة ولو مع عدم بقاء  حف، ويطلقون ك ا منهما التصحيف والتحريفداخ  لي المص
 صورة الخط ليها.

 ف: ينقسم التحريف باعتبار موضعه إلى قسمين:أقسام التحري
تحريف تصغير وُلهيعة بضمهما، هذا تحريف، بال شيراً ولهيعة بفتح أولهما بُ  تحريف لي السند كأن يجع  بشيراً 

الذي مر  "إلى عنزة -عليه الص اة والس ام-صلى النبي  :"لي المتن: ومثاله ما وقع لبعض األعراب لي حديث
-كان النبي "لقال:  ،همهو على حسب  لحديث بالمعنىثم روى ا "زةعنْ "وقال:  ة وسكن النون ، لحرك العنز آنفاً 

صارت  ، ثم روى الحديث بالمعنىحرف، سكن النون  "إذا صلى نصبت بين يديه شاة -عليه الص اة والس ام
على هذه  مة مصحفة أو محرلة لي كتابه له  يهجإذا وجد الراوي كلملعنزة بدل ما هي عنزة صارت شاة، ا

اختلف العلماء ليما إذا وجد الراوي ؟ أو يبقيها كما هي خطأ ويقرأها خطأ ويشير إلى الصواب ؟الكلمة ويصححها
على  ؟له  له تصحيح هذا التصحيف أو ضبط التحريف أو تحريفاً  أو المحدث لي سند حديث أو متنه تصحيفاً 

 قولين:
ذكره الخطيب عن عبد هللا  إذا كان مكتوباً  ب  يبقى كما هوأن ذلك ال يجوز،  األول: ذهب بعض أه  العلم إلى

وال شك أن هذا أحفظ للكتب، تبقى كما هي، تبقى كره ابن الص اح عن محمد بن سيرين، بن داود الخريبي، وذ
أو من الطابع، ال، خطأ من المؤلف نفسه، أما خطأ من النساخ  مؤلفوها، يعني مو بخطأ من النساخكما أرادها 

 مقابلة النسخ، خطأ من الطابع كذلك، يتبين بمراجعة األصول، لكن إذا كان خطأ من المؤلف؟يبين ب
القول األول: أنه يبقى كما هو ل ا يتعرض له ال بتصحيح وال بضبط، يبقى كما هو، وال شك أن هذا أحوط، نقله 

ذا من باب احتياط للكتب الخطيب عن عبد هللا بن داود الخريبي، وابن الص اح نقله عن محمد بن سيرين، وه
المادة  لإذا حسمت ظن أن هذا خطأ ليهجم عليه ليصححهلئ ا يهجم من ليس بأه  ليصحح ليقع لي الخطأ، ي

 صحح شيء خ اص، احتاط الناس للكتب. ما ي
ص احهالقول الثاني: ذهب ابن المبارك وا لكن األول إذا روي -اب وروايته على الصو  ألوزاعي إلى جواز تغييره وا 

ألوزاعي إلى جواز تغييره القول الثاني: ذهب ابن المبارك وا -ينبه بالحاشية أن هذا خطأ صوابه كذا على الخطأ
ص احه والصواب تقريره لي "قال النووي: عضهم، وروايته على الصواب، أما إص احه لي الكتاب لجوزه ب وا 

ة وبيان الصواب لي الحاشية، ضبيبقى لي األص  على حاله، والتضبيب عليه يوضع  "األص  على حاله
كما قرره النووي أن يبقى الخطأ كما هو ويوضع عليه ضبة، إيش معنى الضبة؟ طرف صاد على شان  الصواب

تمد بقدر الكلمة، أو الك ام الذي يظن أنه خطأ، هذه يسمونها ضبة، يضبب عليه، ويكتب لي الحاشية أن هذا 
 بد أن يقع من المخلوق، وأن التصحيف والتحريف موجود؛ ألن وأن الخطأ ال ه كذا، إذا عرلنا هذاخطأ صواب

مقابلة، مقابلة الكتب على الرواة بشر يقعون لي الخطأ، والنساخ كذلك، لعلينا أن نعتني بالتصحيح والتصويب وال
ل ا نهجهم عليها بتصحيح ومحو  لينا أن نعتني بهذه الكتبلنسلم من كثرة األخطاء، ثم بعد ذلكم ع أصولها

ذا تبكشطو  ادر إلى الذهن أن هذه الكلمة خطأ ، ب  يبقى الكتاب كما هو، إذا قوب  على األص  يبقى كما هو، وا 
 يبقيها كما هي ونصوب لي الحاشية. أو هذه الجملة خطأ



يسلم به من مما ينبغي االهتمام به لطالب الحديث وغيره من ط اب العلم الشرعي أن يتعلم من النحو واللغة ما 
ه لي الس امة من التصحيف األخذ من ألواه الرجال، كم من كلمة تقرأ على غير والتصحيف، وطريقاللحن 

يش المانعو وجهها؟ أما إذا سمعت من األلواه استقرت، تكون الصورة واحدة تقرأها على الخطأ  تقرأها  بيدةع   ؟ا 
صين صين تقرأها حُ عن أبي ح   ألواه الرجال ما أخطأت مرة ثانية،بيدة على الجادة، لكن إذا سمعتها من عُ 

 الجادة.
ولذا وطريقه لي الس امة من التصحيف األخذ من ألواه أه  المعرلة والتحقيق والضبط، ال من بطون الكتب، 

ولم  ني بالكتبتتجدون األوهام الكثيرة ليمن يع "كان خطأه أكثر من صوابه كتابه ه منيقولون: "من كان علم
الضبط، سواء كانت أللفاظ  على طالب العلم أن يعتني بالكتب التي ليها أيضاً  يأخذ العلم من ألواه الرجال،

، إذا تحررت له كلمة مضبوطة بعد المراجعة يهتم بها ويودعها سويداء قلبهليعتني بها،  المتون أو األسانيد
 حة المصوبةرصيد من الكلمات المصحيراجع، ثم ال يلبث أن يكون لديه ليها أي كلمة يشك  ويكون هذا ديدنه

 .التي يقع ليها كثير من الناس خطأً 
 يضبطون بالحرف، وأحياناً  يضبطون بالشك ، وأحياناً  هناك بعض الشروح تعتني بالضبط بدقة، والضبط أحياناً 

 ....... زيدح، يضعون الفتحة والضمة إلى آخره، يضبطون بالنظير، بالشك  واض يضبطون بالضد، وأحياناً 
يضبطون بالحرف ليقولون: عبيدة بفتح العين، أو يقولون: بفتح المهملة  اكنة، يضبط، أحياناً فتح الزاي والياء سب

ضد الح ال، حرام بن عثمان ضد الح ال، أسد بن  يضبطون بالضد: حرام بن عثمان وكسر الموحدة، أحياناً 
 موسى بلفظ الحيوان المعروف، عياض بن حمار بلفظ الحيوان، الحكم بن عتيبة بتصغير 

وه  يضبط ك  الك ام؟ منهم من ذهب بهذه الطريقة، يضبطون بهذه الطرق، تبة الدار، وهكذا هم يضبطون ع
ألنه ال يبعد أن يأتي من  ه إلى آخره، حتى كلمة )قال( تضبط؛إلى ذلك، قال: يضبط بالشك  ك  الك ام من أول

ن ق ي  به، لكن إنما يشك  المشك ، يشك  صغار المتعلمين من ال يحسن قراءتها، لكن هذا ال، هذا ليس بجيد وا 
ومثناة  كلمة )زيد( بفتح الزاي وسكون الياءالمشك ، الك ام المشك  هو الذي يضبط بالشك ، إيش معنى تضبط 

كيف يقرأ غير زيد؟ لكن عبيدة إيش بيقراه؟  ..،ألنه ما لي أحد (زيد)الزم، ال داعي لضبط  وه؟ ما التحتية
 بيدة، ولذا المحرر عند أه  التحقيق أنه إنما يشك  المشك .أها على الجادة عُ اضبط؛ ألنه يأتي من يبي يقر 

 طالب:.......
 نعم؟

 طالب:......
وهو  يعني لي القرآن؟ القرآن يصحح ب ا شك، القرآن يصحح ويضبط على..، لكن ما يهجم على تصحيح قراءة

قد  "مجالس"ثم يصحح يقول:  "سحوا لي المجلستف" هذه القراءة المعتمدة عند المؤلفال يعرف أنها قراءة، يمكن 
تكون القراءة التي اعتمدها المؤلف غير القراءة التي اعتمدتها أنت، لكونك تصحح هذه مشكلة، اترك الكتاب كما 
هو، نعم، إذا بحثت لي القراءات وال وجدت وجه لهذه القراءة لك أن تصحح، على أنك ال تستعج  لي 

 التصحيح.
 . ف صنف ليه أبو ه ال العسكري كتب، صنف ليه الدارقطني وغيرهالتصحيف والتحري



 اختصار الحديث والرواية بالمعنى:
، "وَّل يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إَّل لعالم بما يحيل المعاني": -رحمه هللا تعالى-ثم قال الحالظ 
قص من ألفاظه وجمله، وهو ما يعرف أنه ال يجوز تغيير متن الحديث بن -رحمه هللا تعالى-يقصد الحالظ 

ف، وهو ما باختصار الحديث، واالقتصار على بعضه دون بعض، وال تعمد إبدال ألفاظه أو بعضها بالمراد
ك  منهما ال يجوز لك  أحد، إنما اختصار الحديث، والرواية بالمعنى، لعندنا مسألتان: يعرف بالرواية بالمعنى، 

 مدلوالت األلفاظ، ولي ك  من المسألتين خ اف.يجوز لعالم بما يحي  المعاني و 
 حديث واالقتصار على بعضه دون بعضالمسألة األولى: اختصار الحديث، اختلف العلماء لي حكم اختصار ال

اجة إلى بقية الجم ، ولست بح من هذه الجم  لكونك بحاجة إليها تقتصر على جملة الحديث مكون من جم 
، والصحيح التفصي ، وهو رف، مث  هذا االختصار، وأجازه بعضهم مطلقاً منع بعض العلماء مث  هذا التص

عما نقله، غير  تركه متميزاً  ، وجواز ذلك من العارف إذا كان ماالمنع من غير العالم، العارف بما يحي  المعاني
لك بمنزلة خبرين أم ال؛ ألن ذ متعلق بما رواه بحيث ال يخت  المعنى، وال تختلف الداللة، سواء رواه قبله تاماً 

إذا اقتصرت على جملة لكونك  "نهى عن بيع حب  الحبلة، ونهى عن النجش" :منفصلين، يعني إذا رويت حديث
ه  يلمزك أن تأتي بالثانية؟ أنت بحاجة وجدت شخص ينجش  الحديث عن هذا البيع وتركت األخرى بحاجة إلى 
عن بيع  -صلى هللا عليه وسلم-نهى رسول هللا ": ه  يلزمك أن تقول -يزيد وهو ال يريد شرائها-لي السلعة 

 أو تقتصر على ما تريد وتترك الشق الثاني؟ ؟حب  الحبلة، ونهى عن النجش
الصواب لي ذلك أنه يجوز أن تقتصر على ما تريد بالشرط المذكور، بحيث ال يكون المذكور متوقف لهمه على 

كونه وصف مؤثر، أو لكونه استثناء أو ما أشبه ذلك، محذوف، يعني ال يتوقف لهم المذكور على المحذوف لال
وهو المنع من  التفصي  أو قيد، إذا احتاج المذكور إلى المحذوف ال يجوز لك أن تتصرف، والصحيح حينئذ  

عما نقله، غير متعلق بما رواه بحيث ال يخت  البيان وال  غير العالم وجوازه من العارف إذا كان ما تركه متميزاً 
أم ال؛ ألن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين، روى البيهقي لي المدخ  عن ابن  داللة، سواء رواه قب  تاماً تختلف ال

ي ترتفع منزلته عن االختصار إنما يجوز من الراوي الذوهذا  ،علمنا سفيان اختصار الحديث""المبارك قال: 
ن يأتي بالحديث لعليه أ منه إذا رواه ناقصاً ونقص  التهمة، أما إذا اتهم الراوي بأنه زاد لي الحديث إذا روه تاماً 

أو نسيان  أن يتهم بزيادة ليما رواه أوالً  ثانياً  لخاف إن رواه ناقصاً  لأما من رواه مرة تاماً  بلفظه من غير نقص؛
 ، كما أنه ال يجوز له النقصان ابتداء إن تعين عليهل ا يجوز له النقصان ثانياً  ليما رواه ثانياً  لغفلة وقلة ضبط

عن حيز  بذلك باقيهلئ ا يخرج  امه؛أداء تمامه، كما أنه ال يجوز له النقصان ابتداء إن تعين عليه أداء تم
ذا جازاالحتجاج به، يعني إذا كان الحديث ال يوجد إال عنده ال بد أن يأتي به تاماً  االقتصار على بعض  ، وا 

وتسكت، ال  وي  للمصلين""ه ال يجوز أن تقول: لالحديث بالشرط المتقدم من باب أولى، كما أن اآلية دون بعض
))لإذا اختلفت وتسكت، ال بد أن تأتي بما بعدها، كذلك ال يجوز أن تقول:  وي  للمصلين""يجوز أن تقول: 

))إذا وتسكت، ل ا بد من إتمام مث  هذا لتعلق ما ذكر بما حذف، ال بد أن تقول:  األصناف لبيعوا كيف شئتم((
ولو من غير تقابض،  يعني متفاض اً  ))إذا اختلفت األصناف لبيعوا كيف شئتم((نك إذا قلت: أل كان يدًا بيد((
ذا جاز االقتصار على بعض اآلية لي  ))إذا كان يدًا بيد((عية إلى ذكر الجملة التي بعد ذلك لكن الحاجة دا  وا 



وْا اأَلَماَناِت إِ  :مث  قوله تعالى َ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ يعني من يتحدث عن األمانة  [( سورة النساء12)] َلى َأْهِلَها{}ِإنا َّللا 
وْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها{ويستدل على وجوب أدائها بقوله تعالى:  َ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ ه   [( سورة النساء12)] }ِإنا َّللا 

َذا َحَكْمُتم َبْيَن النااِس َأن َتْحُكُموْا ِبا}يلزم أن تقول:  ؟ نعم، ال يلزم، ومثله إذا كان [( سورة النساء12)] ْلَعْدِل{َواِ 
َذا َحَكْمُتم َبْيَن النااِس الحديث عن العدل، ه  يلزمك أن تقول:  وْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َواِ  َ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ }ِإنا َّللا 

لإذا جاز ن ما حذلته ال تعلق له بما ذكرته، ما تريد؛ أل؟ تقتصر على [( سورة النساء12)] َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل{
وْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها{ :االقتصار على بعض اآلية لي مث  قوله تعالى َ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ وال يجب اإلتمام  }ِإنا َّللا 

َذا َحَكْمُتم َبْيَن النااِس َأن }أن يقول:  لمن أراد أن يحتج باآلية على وجوب أداء األمانات، ل ا يلزمه حينئذ   َواِ 
على جواز االقتصار، وصحيح البخاري ليه من ذلك الشيء الكثير، مملوء  وصنيع األئمة جار   َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل{
صحيفة  الحديث، ومن أمثلة ذلك:ديث التي يقتصر ليها اإلمام البخاري على موضع الحاجة من احمن أجزاء األ

صحيفة طويلة تشتم  على أكثر من مائة وث اثين جملة، سيقت لي مسند اإلمام  عن أبي هريرةهمام بن منبه 
 ولرقت لي الصحيحين. واحداً  ، سيقت لي المسند مساقاً واحداً  أحمد مساقاً 

لي مسند اإلمام  واحداً  أقول: صحيفة همام بن منبه تشتم  على أكثر من مائة وث اثين جملة، هي مسوقة سياقاً 
رحمه هللا -ألنه مرتب على المسانيد، لفي أحاديث أبي هريرة ذكر هذه الصحيفة كاملة، واإلمام البخاري أحمد؛ 
استشهد من هذه الصحيفة لي مواضع كثيرة قطع منها ما يحتاجه من الجم  لي مواضع، وكذلك مسلم،  -تعالى

ق  من الصحيفة نق  عن همام عن أبي وللبخاري طريقته ليما يختاره، ولمسلم طريقته، لالبخاري إذا أراد أن ين
ملة بما ثم يردف هذه الج ))نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة..((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-هريرة عن النبي 

-طريقة مسلم يقتصر على ما يريد بعد أن يقول: عن همام عن أبي هريرة عن النبي يريد، هذه طريقة البخاري، 
ثم يذكر ما يريد، وهذا مصير منهما إلى جواز تقطيع الحديث،  كر أحاديث منها،لذ -صلى هللا عليه وسلم

 واالقتصار على ما يريد منه.
بما يحي   باأللفاظ ومدلوالتها ومقاصدها، خبيراً  إذا كان الراوي عالماً  المسألة الثانية: رواية الحديث بالمعنى:

باأللفاظ ومدلوالتها  اية بالمعنى، أما إذا لم يكن الراوي عالماً جازت له الرو  بمقادير التفاوت بينها المعاني، بصيراً 
لإنه حينئذ ال يجوز له أن يروي ما  بمقادير التفاوت بينها بما يحي  المعاني بصيراً  ومقاصدها ولم يكن خبيراً 

وصفه أن  هذاإذا كان  وهذا ب ا خ اف، لالمتعين عليه حينئذ   ، ب  عليه أن يؤدي ما سمع باللفظسمعه بالمعنى
بما يحي   بما يحي  المعاني عارف بمدلوالت األلفاظ ومقاصدها خبيراً  لإن كان عالماً يؤدي اللفظ الذي سمع، 

إذا كان قيود، بهذه القيود ال بد أن تتولر ليه هذه ال باأللفاظ لالجمهور على جوازه، إذا كان الراوي عالماً  المعاني
بمقادير التفاوت بين األلفاظ لاختلف  بما يحي  المعاني، بصيراً  خبيراً باأللفاظ ومدلوالتها ومقاصدها،  عالماً 
لقال طائفة من أصحاب الحديث والفقه واألصول: ال يجوز له الرواية ماء لي حكم روايته الحديث بالمعنى: العل

ليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية روي عن ابن وهو م ،بالمعنى كذلك، ب  يتعين اللفظ، وا 
والك ام لي ، ولم يجوزه لي الحديث -عليه الص اة والس ام-عمر، وجوز بعضهم ذلك لي غير حديث النبي 

لخلف من الطوائف: يجوز بالمعنى لي جميعه، إذا قطع بأداء المعنى، إذا قطع الحديث، وقال جمهور السلف وا
لف، ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ بأداء المعنى؛ ألن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والس



قال ذا يدل على جواز الرواية بالمعنى، مختلفة، القصة الواحدة تروى عن جمع من الصحابة بألفاظ مختلفة، له
اإلبدال اإلجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، لإذا جاز  ابن حجر: ومن أقوى حججهم

وقال الماوردي: إن نسي اللفظ ا يجوز لي المفردات دون المركبات، وقي : إنم، لعربية أولىابلغة أخرى لجوازه ب
 داء اآلخر ال سيما أن تركه قد يكون كتماً ى وعجز عن أداء أحدهما ليلزمه أجاز؛ ألنه تحم  اللفظ والمعن

من  -هللا عليه وسلم صلى-لم يجز أن يورده بغيره؛ ألن لي ك امه  ، لم ينس  اللفظلألحكام، لإن لم ينسه
اللفظ لإنه ال بد أن يؤدي اللفظ  األداء بالمعنى، أما إذا لم ينس   إذا نسي اللفظ جازالفصاحة ما ليس لي غيره، 

ليتمكن من التصرف ليه دون من نسيه، لكن الذي  : عكسه وهو الجواز لمن يحفظ اللفظعلى هذا القول، وقي 
 ها أه  العلم:القيود التي ذكرت، واالحتياطات التي جعلالمعنى بالشروط و جواز الرواية ب عليه جماهير أه  العلم
ينبغي سد باب الرواية "يقول القاضي عياض: األلفاظ، عارف بما يحي  المعاني،  أن يكون عالم بمدلوالت

ال شك أن  " واألولىوحديثاً  قديماً  كما وقع للرواة كثيراً  سلط من ال يحسن ممن يظن أنه يحسنلئ ا يت ؛بالمعنى
األولى إيراد الحديث بلفظه دون التصرف ليه، وال شك لي اشتراط أال يكون الحديث مما تعبد بلفظه، وقد صرح 

 به الزركشي.
))ونبيك الذي  :إذا كان الحديث مما تعبد بلفظه ال تجوز روايته بالمعنى، لفي ذكر النوم لي حديث البراء

))ال، قال:  "ورسولك الذي أرسلت"قال:  -عليه الص اة والس ام-بي لي آخره لما عرضه البراء على الن أرسلت((
وهذا الخ اف إنما يجري لي غير المصنفات، وال يجوز ألن هذا اللفظ متعبد به،  ق : ونبيك الذي أرسلت((

ن كان بمعناه قطعاً  ألن الرواية بالمعنى رخص ليها من رخص  ؛تغيير شيء من مصنف أو إبداله بلفظ آخر وا 
يعني شخص يعمد إلى ير موجود ليما اشتملت عليه الكتب، وذلك غ ن عليهم لي ضبط األلفاظ من الحرجالما ك

ليبدلها بغيرها، يقول: الرواية بالمعنى جائزة،  له نسخة من الكتاب ل ا يعجبه لفظةلينسخ  صحيح البخاري مث اً 
وز تغييرها، ال يجوز تغييرها بحال، ال تعجبه جملة ليركب جملة هي أعجب إليه، نقول: ال، المصنفات ال يج

انق  من الكتاب كما وجدته، والسبب لي ذلك: أن أداء اللفظ ونق  اللفظ أمر مقدور عليه، والرواية بالمعنى إنما 
من جوزت للحاجة؛ وألنه إن ملك تغيير اللفظ لليس يملك تغيير تصنيف غيره، يعني ماذا نتصور عن كتاب 

 ويه بالمعنىثم يأتي آخر ليتصرف ليه لير  علم يأتي شخص لينسخه ليرويه بالمعنىالكتب المعتمدة عند أه  ال
، وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه: كام اً  سخاً النتيجة بعد عشرة نساخ؟ النتيجة يمسخ الكتاب مإيش تكون 

بة يفعلون ذلك، وهم أو كما قال، أو نحو ذلك، أو شبهه، أو ما أشبه هذا من األلفاظ، وقد كان قوم من الصحا
بما لي الرواية بالمعنى من الخطر، روى اإلمام أحمد وابن من الزل  بمعرلتهم  أعلم الناس بمعاني الك ام، خولاً 

وانتفخت  ،لاغرورقت عيناه -صلى هللا عليه وسلم-: قال رسول هللا والحاكم عن ابن مسعود أنه قال يوماً  ماجه
ولي المسند ك لي سنن الدارمي عن أبي الدرداء، ومث  ذل"، به ، أو شبيهاً أو مثله، أو نحوه"أوداجه، ثم قال: 

أو كما قال "لفرغ قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وابن ماجه عن أنس ابن مالك أنه كان إذا حدث عن رسول هللا 
ي  ب، لكن هذا على سبي  االستحباب، ليس ب ازم، إنما هو على س"-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ما نجد الرواية بالمعنى لي الكتب وال ينصون  الستحباب؛ ألنه هذا نادر أن يقال لي مث  هذه المناسبات، كثيراً ا
 .-عليه الص اة والس ام-أو كما قال  ،على أنه شبهه أو نحوه



 سم.
 :غريب الحديث
لم بما يحيل المعاني فإن وَّل يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إَّل لعا": -رحمه هللا تعالى-قال الحافظ 

"فإن خفي المعنى : -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ "، خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل
أنه إن خفي معنى الحديث من أج   -رحمه هللا تعالى-يقصد الحالظ  احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل"

شرح الغريب من كلمات الحديث، وهذا ما يسمى بغريب الحديث،  لفظة غريبة يق  استعمالها ودورانها احتيج إلى
ضة بعيدة من الفهم لقلة ألفاظه، وهو ما يقع لي متن الحديث من لفظة غام وغريب الحديث المقصود به: غريب

يقبح جهله بأه  الحديث، والخوض ليه صعب، حقيق بالتحري، جدير بالتوقي،  وهو لن مهم جداً استعمالها، 
بمجرد  -صلى هللا عليه وسلم-أن يقدم على تفسير ك ام نبيه  -عز وج -لخائض لي ذلك، وليتق هللا لليتحرى ا
 الظنون.

على طالب العلم أن يتحرى ويتثبت، جاء الوعيد الشديد بالنسبة لتفسير القرآن بالرأي؛ ألنك إذا لسرت القرآن 
 تكأنك نسب بأن هذا معنى الحديثذا جزمت من ك امه، ومثله إ -عز وج -برأيك جزمت بأن هذا هو مراد هللا 

ما لم يرده، لهذا الباب حقيق بالتحري، جدير بالتوقي، لليتحرى خائضه وليتق  -عليه الص اة والس ام-إلى النبي 
وكان السلف يتثبتون بمجرد الظنون،  -صلى هللا عليه وسلم- النبيأن يقدم على تفسير ك ام  -عز وج -هللا 

-، اإلمام أحمد "سلوا أصحاب الغريب"اإلمام أحمد إمام السنة سئ  عن حرف منه لقال:  لهذاليه أشد تثبت، 
بالظن"،  -صلى هللا عليه وسلم-سلوا أصحاب الغريب، لإني أكره أن أتكلم لي قول رسول هللا "يقول:  -رحمه هللا

صلى هللا عليه -هللا  أنا ال ألسر حديث رسول"لقال:  ))الجار أحق بصقبه((ي عن معنى حديث: وسئ  األصمع
ذا كان اللفظ مستعم اً "، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق-وسلم  احتيج حينئذ   بكثرة لكن لي مدلوله دقة ، وا 

شرح معاني اآلثار وبيان المشك  ليها، وقد صنف األئمة لي غريب الحديث كتب كثيرة لي إلى الكتب المصنفة 
وغريب الحديث غريب األلفاظ يختلف لي غريب الحديث ألهميته،  من الكتب، عشرات ، كتب كثيرة جداً جداً 
وهو ما  وهنا المقصود به غريب األلفاظ،، وهو ما يتفرد بروايته راو واحد، عن الحديث الغريب الذي تقدم تماماً 

بعيد من الفهم قلي  االستعمال يحتاج إلى شرح، لإذا خفي معنى الحديث ووجد  يقع لي المتن من لفظ غامض
بواسطة الكتب المنصفة لي  احتيج إلى شرح الغريب من كلمات الحديثفظة غريبة يق  استعمالها ودورانها ل

 الغريب.
ومن أهمهما غريب الحديث ألبي عبيد القاسم بن س ام، وغريب الحديث للنظر بن شمي ، وغريب الحديث ألبي 

، وغريب الحديث إلبراهيم الحربي، وغريب الحديث ألبي الحديث البن قتيبةعبيدة معمر بن المثنى، وغريب 
سليمان الخطابي، والفائق لي غريب الحديث للزمخشري، والنهاية لي غريب الحديث البن األثير، وهو أحسن 

معه ابن ؛ ألنه جمع الكتب السابقة، غالب ما لي الكتب السابقة جكتب الغريب وأجمعها وأشهرها وأكثرها تداوالً 
 إذا أراد أن يجمعب واحد لي الغريب لعليه بالنهاية، األثير لي كتاب النهاية، لالذي يريد أن يقتصر على كتا

ه غريب الحديث إن أضاف إلي ألنه إمام لي هذا الباب، وهو ثقةبأبي عبيد؛  أكثر من كتاب لي الغريب لليعتن  
لنهاية، إن كان اللفظ د أن يقتصر على كتاب واحد لعليه باجيد، لكن إن أرا للغربي والخطابي والفائق للزمخشري 



إن لكن إذا ركب منه جملة خفي معناها، واضح،  ظ مع لفظ، لفظ مستق  ما لي إشكاليعني لف مستعم  بكثرة
معاني اآلثار وبيان  احتيج حينئذ إلى الكتب المصنفة لي شرح بكثرة لكن لي مدلوله دقة كان اللفظ مستعم اً 

ومن ذلكم ي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، كالطحاو  ف لي ذلكوقد أكثر األئمة من التصانيها، المشك  من
 ،لي شرح الغريب والمشك  ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالشروح الموثوقة المعتمدة عند أه  العلم لكتب السنة

وشرح  (أع ام الحديث)أو  (أع ام السنن) : شرح الخطابي على صحيح البخاري ، من أهمهاوهي كثيرة جداً 
 (إرشاد الساري )للعيني، و (عمدة القاري )للحالظ ابن حجر، و (لتح الباري )الكرماني على صحيح البخاري، و

لألبي، ومكمله للسنوسي،  (إكمال اإلكمال)للقاضي عياض، و (إكمال المعلم)للمازري، و (المعلم)للقسط اني، و
ن ( على سنمعالم السنن)و للقرطبي، (شك  من تلخيص صحيح مسلمالمفهم لما أ)وشرح النووي على مسلم، و

لشمس  (عون المعبود)وشرح سنن أبي داود البن رس ان، و ،البن القيم (تهذيب السنن)أبي داود للخطابي، و
تحفة )البن العربي، و (عارضة األحوذي)تعليقات السندي والسيوطي على سنن النسائي، وو الحق العظيم أبادي، 

على الموطأ البن عبد البر،  (االستذكار)و (التمهيد)للمبارك لوري، وحاشية السندي على ابن ماجه، و (األحوذي
 نعم.كتب كثيرة جدًا، كتب كثيرة جدًا،  للباجي، وغيرها كثير، ( المنتقى)و

 الجهالة:
 ."حِض الموَ وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه  ثم الجهالة"

 ؟أو المُوضح
 مشددة عندي.طالب: 
 نعم.

 مشددة عندي.طالب: 
 .ال بأس، ال بأس
ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به ": -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ 

ح ال بأس،  ح"ِض و لغرض، وصنفوا فيه المُ  ة المجهول بأقسامه، تقدم الحديث عن الجهالة وحكم روايأو الُموض 
 أو كثرة نعوت الرواي من اسم أو كنية أو لقب أو صفةذكر الحالظ هنا سبب الجهالة وهو أمران: أحدهما: 

شيء من ذلك لي ليذكر بغير ما اشتهر به لغرض من األغراض، وقد تقدم  نسب أو حرلة ليشتهر بشيء منها
لبغدادي لي تنويع الشيخ الواحد حيث يقول مرة: أخبرنا أمثلة ذلك ما يفعله الخطيب ا ومنمبحث تدليس الشيوخ، 

وقال ع واحد، يرة أخبرنا أبو محمد الخ ال والجمالحسن بن محمد الخ ال، ومرة أخبرنا الحسن بن أبي طالب، وم
د هللا بن أحمد بن عثمان مرة: عن أبي القاسم األزهري، ومرة عبيد هللا بن أبي القاسم الفارسي، ومرة عن عبي

 والجميع و احد. رليالصي
مث  ه على ذلك لي تدليس الشيوخ أيضًا، قد تقدم التنبي "وهو مكثر لي تصانيفه من ذلك جداً "قال السخاوي: 

لقال: محمد بن  بشر الكلبي؛ نسبه بعضهم إلى جده بمحمد بن السائب بن الحالظ ابن حجر لي النزهة لذلك
 لصار بعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشامر، و ضأبا النبشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم 

موضح أوهام الجمع "وصنف لي ذلك الخطيب البغدادي الحالظ كتابًا سماه: ماعة وهو واحد، أنه ج يظن



بو وأ ،بعض الرواة يختلف ليهم أه  العلم ه  هو واحد أو أكثر ليجعلهم البخاري اثنين مث اً "، يعني والتفريق
ؤالء كيف نميز هخاري االثنين واحد والواحد اثنين وأبو حاتم كذلك، قد يجع  الب واحد، والعكسحاتم يجزم بأنهم 

موضح ) هذا يفيدنا ليه كثيرًا الموضح ؟أو هم واحد مرة ذكر بلقبه ومرة ذكر بنسبه الرواة؟ ه  هم بالفع  اثنين
اريخه( يفيد بيان خطأ البخاري لي ت)حاتم لإلمام الخطيب البغدادي، وليه أيضًا البن أبي  (أوهام الجمع والتفريق
ذكر  (موضح أوهام الجمع والتفريق) :لصنف لي ذلك الخطيب البغدادي الحالظ كتابًا سماهكثيرًا لي هذا الباب، 

رحمه -عكسه، وأجاد ليه كما قال الحالظ ابن حجر و  هم أنهم عدد وهم لي الحقيقة واحدليه الرواة الذين يظن لي
 .-هللا تعالى

"ولع  بعض من ينظر  ر الكتاب بمقدمة على طالب العلم أن يعتني بهذه المقدمة، جاء ليها قول الخطيب:صد  
نا عمدنا للطعن على من تقدمنا، أو يقف على ما لكتابنا هذا ضمناه يلحق سيء الظن بنا، ويرى أليما سطرناه، 

ظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا، وأنى يكون ذلك" لماذا؟ الخطيب حينما يتعرض للتصحيح ألن  وا 
ب أبا حاتم الرازي، يتعقب األئمة، يقول: لي هذه الكلمات إنما يتعقب الكبار، يتعقب البخاري، يتعق والتصويب

نا عمدنا ويقف على ما لكتابنا هذا ضمناه يلحق سيء الظن بنا، ويرى أولع  بعض من ينظر ليما سطرناه، "
ظهار  العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا، وأنى يكون ذلك، وبهم ذكرنا، وبشعاع للطعن على من تقدمنا، وا 

نحن عالة عليهم، ، يقول: يزنا"ميزنا، وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحضيائهم تبصرنا، وباقتفائنا واضح رسومهم ت
أ لي عشر وأخط البخاري عشرات األلوف من التراجملكن معلوم أنهم ليسو بمعصومين، يعني إذا كان لي تاريخ 

هذا يعد خطأ؟ ال، استفدنا من البخاري الشيء الكثير، ونبهنا على ما عنده من وهم  أو عشرين أو مائة ترجمة
 يسير، وال يعني هذا أننا نتطاول على البخاري.

ومثله إذا تعقب العالم ك ام لشيخ اإلس ام وغيره من األئمة أو انتقد حكم لي مذهب اإلمام أحمد أو مذهب أبي 
، ال يعني هذا أننا نتطاول على األئمة أبدًا، يقول: "وباقتفائنا واضح رسومهم تميزنا، وبسلوك ...فة أو مالكحني

عمرو بن ، ثم ساق بسنده عن أبي -رحمة هللا عليه-سبيلهم عن الهمج تحيزنا" هذا إنصاف من الخطيب 
، ما جع  هللا تعالى لي الخلق أع اماً ولثم قال: "، مضى إال كبق  لي أصول نخ  طوال""ما نحن ليمن  :الع اء

لزم المهتدين بمبين أنوارهم، والقائمين بالحق لي اقتفاء آثارهم، ممن رزق البحث والفهم،  ونصب لك  قوم إماماً 
نعام النظر لي العلم بيان ما أهملوا، وتسديد ما أغفلوا، إذ لم يكونوا معصومين من الزل ، وال آمنين من مقارلة  وا 

، وعسى أن يضح العذر لنا عند من خط ، وذلك حق العالم على المتعلم، وواجب على التالي للمتقدمالخطأ وال
 العلماء من غير أهلها هاوأخبار محدثيها، وذكر قطان ،وقف على كتابنا المصنف لي تاريخ مدينة الس ام

بابه، والتهمة لي إص احنا بعض  ووارديها، لإنا قد أوردنا ليه من مناقب البخاري ولضائله ما ينفي عنا الظنة لي
 ."-إن شاء هللا تعالى-سقطات كتابه 

ر من أراد أن ينظ ذا اإلمام عندي وأنا أتعقب ك امه ال يعني أني أتنقصه،يقول: من أراد أن ينظر إلى منزلة ه
له أنه ال  تبينللينظر إلى ترجمة هذا اإلمام لي تاريخ بغداد للخطيب، له، لي إلى منزلة هذا اإلمام عندي أنا

من إمام وليه دروس تربوية لط اب العلم  ،أقول: نقلت هذا الك ام استطرادًا لما ليه من توجيهيتنقص هذا اإلمام، 
قب  الخطيب صنف أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي كتابًا كبير يعترف أله  الفض  بفضلهم، حالظ 



ي تاريخه، وسبق الخطيب إلى التصنيف لي ذلك الحالظ عبد لي بيان خطأ اإلمام محمد بن إسماعي  البخاري ل
 الغني بن سعيد، ثم ت اه أبو عبد هللا محمد بن علي الصوري وهو من شيوخ الخطيب، نعم.

 ."وصنفوا فيه الوحدان، وقد يكون مقال  فال يكثر األخذ عنه" أحسن هللا إليك:
عين، أما األمر األول أخذناه ليما مضى لي جهالة نعم هذا األمر الثاني من أسباب الجهالة، وهي جهالة ال

، وقد يكون مقال  فال يكثر األخذ عنه": -رحمه هللا تعالى-حيث قال الحالظ  ،الذات وهذا المراد به جهالة العين
ون مق  من الرواية أو من التحديث ل ا يكثر اآلخذون عنه والرواة، يعني أن الراوي قد يك، "وصنفوا فيه الوحدان

 كذا قال. مجهول الذات، ليصير مجهول الذات" ليصير"القاري لي شرحه:  قال
سبق أن عرلنا ليما تقدم أن هذا النوع يسمى عند أه  العلم مجهول العين، وسيأتي لي ك ام الحالظ، وسبق أني 

م ذكره الجه  به وهو الذي تقدأطلقت جهالة الذات على المبهم اآلتي ومن كثرة نعوته بحيث ال يتميز ليحص  
وصنفوا لي هذا النوع الوحدان، وصنف ليه اإلمام مسلم بن الحجاج، والحسن بن سفيان، وأبو الفتح قريبًا، 

 نعم. ،األزدي وغيرهم، وتقدم الك ام لي مجهول العين، ولي حكم روايته، ل ا داعي إلعادة الك ام ليه
 المبهم:

، وَّل يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على األصح وفيه المبهمات، أو َّل يسمى اختصارا  " أحسن هللا إليك:
 ."ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا  

حدثني رج ، حدثني  :الرواي اختصاراً  لإذا لم يسم   "وفيه المبهمات أو َّل يسمى اختصارا  "نعم، يقول الحالظ: 
المبهم، يعني أن الراوي قد ال يسمي شيخه من باب االختصار، ليقول: أخبرني ل ان، أو شيخ، بعضهم نعم، هو 

 سمى.اسم المبهم بوروده من طريق أخرى م أو رج ، أو بعضهم، أو ابن ل ان، ويستدل على معرلة
ي، ثم ت اه وصنفوا لي هذا النوع المبهمات وهي كثيرة جدًا، لأول من صنف لي ذلك عبد الغني بن سعيد األزد

ثم ت اه الحالظ أبو الفض  بن  (األسماء المبهمة لي األنباء المحكمة) :الخطيب الحالظ البغدادي لي كتاب أسماه
، ثم قطب (الغوامض والمبهمات) :لي كتاب أسماه شكوالثم أبو القاسم خلف بن ب (إيضاح اإلشكال)طاهر لي 

المستفاد من )له كتاب جامع لي الباب اسمه:  العراقيأبو زرعة بن الحالظ الدين القسط اني، وولي الدين 
والكتب كثيرة لي هذا  (اإللهام بما وقع لي البخاري من اإلبهام)وج ال الدين البلقيني  (مبهمات المتن واإلسناد

 الباب.
ثه، ، يعني أن الرواي المبهم الذي لم يسم ال يقب  حدي"وَّل يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على األصح"
رف ن أبهم اسمه ال تعشرط قبول الخبر عدالة الراوي، وم الراوي المبهم الذي لم يذكر اسمه ال يقب  حديثه؛ ألن

ن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة أو لكيف تعرف عدالته؟ وكذا ال يقب  خبره ولو أبهم بلفظ التعدي  كأ عينه
هذا تقدم البحث ليه، وعرلنا أن ه مجروحًا عند غيره، يكون ثقة عند أو العدل من غير تسمية؛ ألنه قد الضابط

  في.الشالعي يقول: حدثني الثقة وغيره، وذكرنا أنه ال يك
 ومررررررررررررربهم التعررررررررررررردي  لررررررررررررريس يكتفررررررررررررري 

 

 برررررررررره الخطيرررررررررررب والفقيررررررررررره الصررررررررررريرلي 
 ج

من  لإنه ال يقب  احد أبهم اسمهثم روى عن و  "سم  م أُ جميع أشياخي ثقات ولو ل"ب  صرح الخطيب بأنه لو قال: 
 أبهم للعلة المذكورة، مع كون الراوي لي هذه الصورة أعلى مما تقدم، قاله السخاوي.



إذا قال: حدثني الثقة، يحتم  أن يروي عن  -يعني الحالظ العراقي-لإنه كما نق  عن المصنف "ثم قال: 
ذا قال:  ،ضعيف أرلع بهذا االعتبار، علم أنه ال يروي إال عن ثقة لهي  "جميع أشياخي ثقات"يعني عند غيره، وا 

ضعف عند غيره يطرقهما معًا، ب  تمتاز الصورة الثانية باحتمال الوليه نظر، إذ احتمال "يقول السخاوي: 
" ثم جميع أشياخي ثقات" :الذهول عن قاعدته، أو كونه لم يسلك ذلك إال لي آخر أمره، يعني ه  قول المحدث

نعم؟ الظاهر أنه إذا وثق شخصًا بعينه ولو  ؟حدث: حدثني الثقةأو قول الم يروي عن واحد منهم وال يسميه أقوى 
أبهمه أقوى من أن يوثق بالمجموع، جميع أشياخي ثقات؛ ألنه حينما يروي عنه ويصفه بالثقة مستحضرًا له، 

ثم يروي عن واحد منهم بعد حين، من هؤالء األشياخ، قد ال  " هذه قاعدةجميع أشياخي ثقات"بينما يقول: 
القاعدة التي أطلقها، ليكون تنصيصه على واحد مع وصفه بالثقة أقوى من هذه الحيثية، ك  هذا على يستحضر 

األصح لي هذه المسألة، كما قال الحالظ، وقي : يقب  التعدي  على اإلبهام، إذا قال: حدثني الثقة يقب ، تمسكًا 
يعني لك لي حق من يقلده لي مذهبه، نعم، جزأ ذبالظاهر إذ الجرح خ اف األص ، وقي : إن كان القائ  عالمًا أ

شالعي: حدثني إذا كان العالم الذي يقول: حدثني الثقة من األئمة المتبوعين كالشالعي ومالك وأحمد، إذا قال ال
بينما لفي الخبر من باب أولى، يلزم جميع الشالعية أن يقبلوا هذا الخبر؛ ألنهم يقلدون اإلمام لي الحكم  الثقة

 وال العكس. لعي لي هذايلزمه أن يقلد الشاالحنبلي ال 
لالثقة  د هللا بن األشجكثيرًا ما يقع لألئمة ذلك، لحيث روى مالك عن الثقة عن بكير بن عب"قال السخاوي: 

لقي : إنه عبد هللا بن وهب أو الزهري أو ابن لهيعة، أو عن من  ده، أو عن الثقة عن عمرو بن شعيبمخرمة ول
سمعه من عبد هللا بن إدريس األودي،  : بلغني عن عليديث لهو الليث، وجميع ما يقولال يتهم من أه  الح

وحيث روى الشالعي عن الثقة عن ابن أبي ذئب لهو ابن أبي لديك، أو عن الثقة عن الليث بن سعد لهو يحيى 
مرو بن أبي بن حسان، أو عن الثقة عن الوليد بن كثير لهو أبو أسامة، أو عن الثقة عن األوزاعي لهو ع

سلمة، أو عن الثقة عن ابن جريج لهو مسلم بن خالد، أو عن الثقة عن صالح مولى التوأمة، لهو إبراهيم بن 
لهو أحمد بن حنب ، ولي مسند الشالعي وساقه البيهقي لي  ن الثقة وذكر أحدًا من العراقيينأبي يحيى، أو ع

لهو إبراهيم بن أبي  هو يحيى بن حسان، أو من ال أتهملمناقبه عن الربيع أن الشالعي إذا قال: أخبرني الثقة 
 يى، انتهى المقصود من لتح المغيث. يح

 على ك  حال هذه أمثلة لوجود مث  هذا التوثيق مع اإلبهام عند هؤالء األئمة.
"فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان  ،""فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العيننقول: 
يعني أن الراوي الذي ذكر اسمه لكونه مق ًا من الرواية ال ، دا  ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور"فصاع

تسميته بمجهول عين مجرد واحد لإنه يسمى مجهول عين، و  يكثر الرواة عنه، ب  يتفرد بالرواية عنه راو  
ذا روى عنه راو وذكر الخ اف لي روايته ل ا نكرره، اصط اح، وسبق ذكره  يان لأكثر لكنه لم يذكر بتوثيق من وا 

 والخ اف لي روايته. ،وتقدم أيضًا ذكره وأنواعه ،قب  أه  العلم لإن هذا يسمى مجهول الحال، وهو المستور
وسيأتي  وما يلزم على ذلك؟ هي جرح؟ أو عدم علم بحال الرواي؟ وذكرنا ليما تقدم الخ اف لي الجهالة ه 

ثم من ذكر لي " ومن المهم معرلة حال الرواة تعدي ًا وتجريحًا أو جهالة"حالظ: ك امه على ذلك أيضًا عند قول ال
للم يذكر ليه جرحًا وال تعدي ًا، ذكره ابن  البخاري لي تاريخه كتب الجرح والتعدي  وسكت عنه أه  العلم، ذكره



لي الجرح اريخ البخاري و أبي حاتم لي الجرح والتعدي  ولم يذكر ليه جرحًا وال تعدي ًا، هذا موجود بكثرة لي ت
 توثيق، إذ له  يعني ذلك التوثيق؟ ال يذكر بجرح وال تعدي ، من أه  العلم من يرى أنهوالتعدي  البن أبي حاتم، 

ذكره البخاري لي تاريخه وابن أبي حاتم ": -رحمه هللا-لو كان مجروحًا لذكر الجرح، وكثيرًا ما يقول أحمد شاكر 
إن من به  أمارة توثيقه"، هذا قي  سكت عنه البخاري وهذه"وأحيانًا يقول:  "لهو ثقة عدي اً ولم يذكرا ليه جرحًا وال ت

ذكر لي هذين الكتابين ولم يذكر ليه جرح وال تعدي  لهو ثقة، لكن الصواب أنه ليس بتوثيق، وعدم الذكر ال 
والتعدي  رجاء أن يقف ليهم  يعني الذكر، ب  صرح ابن أبي حاتم أنه ذكر رواة لي كتابه ولم يذكر ليهم الجرح

حالهم، ب  يتوقف ليهم حتى يوجد التنصيص على عدالتهم أو جرحهم؛  ى ك ام ألحد، لدل على أنه ال يعرفعل
ال ضيق الوقت ألن مجرد ذكر اسم الرج  ه  يعني أنه ثقة أو ليس بثقة؟ ال يعني ذلك، وهذه مسألة مهمة، ولو 

 نعم.لبسطنا الك ام ليها، 
 طعن لي الراوي البدعة:من أسباب ال

يقبل من لم يكن  والثاني، يقبل صاحبها الجمهور َّل فاألول، أو بمفسق ثم البدعة إما بمكفر" أحسن هللا إليك:
  ."اني شيخ النسائيجداعية في األصح، إَّل إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوز 

 والثاني، يقبل صاحبها الجمهور َّل فاألول، إما بمكفر أو بمفسق ثم البدعة": -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ 
اني جيقبل من لم يكن داعية في األصح، إَّل إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوز 

 ، "شيخ النسائي
لتاسع من الحديث عن الجهالة وأسبابها وأنواعها شرع لي بيان السبب ا -رحمه هللا تعالى-لما أنهى الحالظ 

أسباب الطعن لي الراوي وهو البدعة، وسبق الحديث عنها من حيث تعريفها وتقسيمها، وهنا حكم رواية المبتدع، 
 وهنا الك ام يقتصر على حكم رواية المبتدع.

 حكم رواية المبتدع:
االحتجاج بما وغيرهم لي  لمرجئ والقدري والخارجي والرالضياختلف العلماء لي الرواية عن الراوي المبتدع كا

 يروونه على أقوال:
وهذا لي أه  البدع  قب  مطلقًا، وذلك ألنهم إما كفاراألول: يرى جمع من أه  العلم أن رواية أه  البدع ال ت

المغلظة، أو لساق لما ذهبوا إليه، وكٌ  من الكالر والفاسق مردود الرواية، ل ا تقب  رواية المبتدع مطلقًا، وهذا 
وأيد هذا اره اآلمدي، و جزم به ابن الحاجب، مام مالك والقاضي أبي بكر الباق اني، واختالقول مروي عن اإل

 مباعدالرأي بأن لي الرواية عن المبتدع ترويجًا ألمره، وتنويهًا بذكره، وقد رد ابن الص اح هذا الرأي وقال: إنه 
د رواية المبتدع مطلقًا مخالف لما ، يعني ر المبتدعة عن بالرواية طالحة كتبهم لإن الحديث، أئمة عن للشائع

 عليه العم  عند أه  العلم، لكتب السنة مملوءة بالرواية عن المبتدعة.
ال ل ا، وبهذا قال الحالظ الذهبي    لإن كانت البدعة صغرى قب القول الثاني: يرى بعض العلماء التفصي وا 
لة من اآلثار النبوية وليه ملذهب ج -يعني من كانت بدعته صغرى –معل ًا بأنه لو ردت مرويات هذا النوع 

ن كانت الكبرى  –مفسدة بينة؛ ألن هذا النوع كثير لي التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، وقال: وا 
 رضي هللا عنهما، والدعاء إلى ذلك-كالرلض الكام  والغلو ليه، والحط على أبي بكر وعمر  -البدعة كبرى 



ًا وال مأمونًا، ب  كرامة، ال سيما ولست أستحضر اآلن من هذا الضرب رج ًا صادقلهذا النوع ال يحتج بهم وال 
البدعة هذا رأي الذهبي، التفريق بين ؟ حاشا وك ا، لكيف يقب  من هذا حاله الكذب شعارهم والنفاق والتقية دثارهم

 والبدعة الكبرى. الصغرى 
ال قب  إن لم يرو  ما يؤيد ة إلى مذالقول الثالث: وهو تفصي  أيضًا: وهو إن كان المبتدع داعي هبه لم يقب ، وا 

داعية إلى  إن كان المبتدعلإلمام أحمد ورجحه ابن الص اح، وهذا مذهب أكثر العلماء ونسبه الخطيب  بدعته،
ال قب  إن لم يرو  ما يؤيد بدعته، ونسبه الخطيب البغدادي  ،وهذا مذهب أكثر العلماء مذهبه وبدعته لم يقب  وا 

حيث قال لي ترجمة جعفر بن سليمان  ،نق  ابن حبان االتفاق عليهب  ورجحه ابن الص اح،  ،أحمدلإلمام 
انت ليه بدعة ولم وليس بين أه  الحديث من أئمتنا خ اف أن الصدوق المتقن إذا ك"الضبعي من الثقات، يقول: 

وليس بين أه  الحديث من " "،خبارهإليها سقط االحتجاج بأ االحتجاج بأخباره جائز، لإذا دعا أن يكن يدعو إليها
أن االحتجاج بأخباره جائز، لإذا دعا  انت ليه بدعة ولم يكن يدعو إليهاأئمتنا خ اف أن الصدوق المتقن إذا ك

 سقط االحتجاج بأخباره".إليها 
 "يةال مطلقًا وال بخصوص الشالع ابن حبان ليس صريحًا لي االتفاق لكن قال السخاوي لي لتح المغيث: "ك ام

"ك ام ابن حبان ليس صريحًا لي  من أئمتنا، قال السخاوي لي لتح المغيث: "ليس بين أه  الحديث من أئمتنا"
ليس بين أه  الحديث خ اف، إذا ارتفع الخ اف وجد االتفاق؟ نعم، إذا لم يوجد خ اف لي المسألة  "االتفاق

لم يقف عليه الناق ، قد يكون ما يسمى باإلجماع  ليوجد االتفاق؟ نعم، ال ما يلزم، ما يلزم قد يوجد خ اف لكنه
لليس النق  عن أه  الحديث كلهم، وليس النق  عن  "،ليس بين أه  الحديث من أئمتنا"السكوتي مث ًا، ويقول: 

ال مو بواضح ، لأه  الحديث أعم من أن "ليس بين أه  الحديث من أئمتنا"ألنه يقول:  ؟أئمتهم كلهم، واضح وا 
تهم الشالعية، وأئمتهم الشالعية أعم من أن يكونوا أه  حديث أو أه  لقه أو غير ذلك، ولذا قال يكونوا من أئم

 ."ك ام ابن حبان ليس صريحًا لي االتفاق ال مطلقًا وال بخصوص الشالعية"السخاوي: 
م بن وأضاف الجمهور إلى كونه غير داعية أال يروي ما يؤيد بدعته، وبذلك صرح الحالظ أبو إسحاق إبراهي

ومنهم زائغ عن " :لي وصف الرواة (، لقالمعرلة الرجال) :يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي لي كتابه
 إال أن يؤخذ من حديثه ما ال يكون منكرًا إذا لم يقو   الحق، صادق اللهجة، لليس ليه حيلةالحق، زائغ عن 

 ."بدعته
ظاهر المروي يوالق مذهب  لها حديث الداعية واردة ليما إذا كانوما قاله متجه؛ ألن العلة التي رد "قال الحالظ: 

 قال الحالظ العراقي: "ولو لم يكن داعية المبتدع
 واألكثررررررررررررررررررررررررررررررررون  ورآه األعررررررررررررررررررررررررررررررردال

 ورووا ليرررررررررررررره ابررررررررررررررن حب رررررررررررررران ات فاقرررررررررررررراً 
 

وا دعاتهرررررررررررررررررررررررم لقرررررررررررررررررررررررط ونقررررررررررررررررررررررر ا   رد 
ررحيح مررا دعرروا  عررن أهرر  برردع لرري الص 

 

يرد عليه تخريج البخاري لبعض الدعاة إلى البدع مث  عمران بن  -رد حديث الداعية- مما يرد على هذا القول
إنه كان "، قال ابن حجر: "كان رأس القعدية من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم"حطان، الذي قال ليه المبرد: 

ما "ومع ذلكم خرج له البخاري، وابن حجر يقول:  مذهب الخوارج، عمران بن حطان داعية إلى "داعية إلى مذهبه
ن كان داعيةال الخوارج عرلوا بصدق اللهجة،  ،"ألن الخوارج عرلوا بصدق اللهجة ؟مانع أن يخرج لمث  هذا وا 



قب  حديث الخوارج ولو لماذا؟ ألن الكذب عندهم كبيرة، والكبيرة مكفرة، تخرج من الملة عند الخوارج، لعلى هذا ي
لكن العيني لي عمدة القاري ة بخ اف الروالض، ؛ ألن الخوارج عرلوا بصدق اللهجعلى ك ام الحالظ كانوا دعاة

وهو يرد على الحالظ يقول: "أي صدق لي لهجة مادح قات  علي؟" الذي يمدح قات  علي ه  هذا يسمى صادق 
يقال عنه: إنه صادق اللهجة؟ نعم، أقول: ك ام الحالظ  -رضي هللا عنه-اللهجة؟ نعم؟ الذي يمدح قات  علي 

وهذا صحيح، هم من أصدق الطوائف، وشيخ اإلس ام يقول ذلك،  صدق لي اللهجةإن الخوارج عندهم  يقول:
عندهم صدق لي اللهجة، لكن العيني يرى مستدركًا على الحالظ ابن حجر أن ك امه ليس بصحيح لماذا؟ ألن 
عمران بن حطان على وجه الخصوص من هؤالء الخوارج يمدح قات  علي، والذي يمدح قات  علي يسمى 

يرى أن هذا هو الحق ليمدح الحق، ليمدح الحق، وهو مخطئ  ول: من وجهة نظره، من وجهة نظرهقصادق؟ ن
ألنه قد يوجد الصدق عند  ء، والض ال شيء آخر؛لي زعمه ووهمه، ال شك أنه مخطئ ضال، لكن الصدق شي

ن كان  بعض الض ال، وهو موجود حتى لي الكفار، يوجد منهم من يصدق، والكذب قد يوجد ب  هو موجود، وا 
األص  لي المسلم أنه ال يكذب، لكن يوجد لي المسلمين من يكذب، وهذا ما دعا ابن حزم أن يقول: "الداعية 

ير األمة على أن أولى بالقبول من المقلد" لماذا؟ " الداعية أولى بالقبول من المقلد" هذا ك ام ابن حزم، جماه
نصر ما يراه حق، ينصر ما يراه لقبول من المقلد" لماذا؟ ألنه يوابن حزم يقول: "الداعية أولى با الداعية ال يقب 

وأما الخوارج على األئمة على أن الداعية غير مقبول، الداعية، لكن ك امه مرجوح، ب  مردود، وجماهير حق 
 وجه الخصوص ليقبلون؛ ألنهم عرلوا بالصدق.

ال قب ؛ ألن اعتقاد القول الرابع: تفصي  أيضًا: وهو أنه إن كان المبتدع يستح  الكذ ب لنصرة مذهبه لم يقب  وا 
حرمة الكذب يمنع من اإلقدام عليه ليحص  الصدق، وممن قال بهذا اإلمام الشالعي، لقد روى الخطيب عنه 
قوله: "تقب  شهادة أه  األهواء إال الخطابية، "تقب  شهادة أه  األهواء إال الخطابية من الرالضة؛ ألنهم يرون 

 لموالقيهم".الشهادة بالزور 
الذي قاضي، ونسبه الحاكم ألكثر األئمة، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأبي يوسف ال

يستح  الكذب على هذا القول ال يقب ، لكن نرجع إلى أص  المسألة هو أن الخ اف لي البدعة غير المكفرة، 
ال غير مكفر؟ نعمواستح ا قال الحالظ أن يدخ  مث  هؤالء لي الخ اف، بغي مكفر، ل ا ين ل الكذب مكفر وا 
 العراقي: 

 وقيرررررررررررر : برررررررررررر  إذا اسررررررررررررتح   الكررررررررررررذبا
رررررررررررررررررررررررالعي  إذ يقررررررررررررررررررررررول: أقبرررررررررررررررررررررر   للش 

 ج

 نصرررررررررررررررررررة مذهررررررررررررررررررب لرررررررررررررررررره ونسرررررررررررررررررربا 
 مررررررررررررن غيرررررررررررر خط ابي ررررررررررررة مررررررررررررا نقلرررررررررررروا

 

هذا المذهب ليه نظر؛ ألن من عرف بالكذب ولو مرة ال تقب  روايته، لأولى أن "لكن قال الشيخ أحمد شاكر: 
 ."ترد رواية المستح  للكذب

والقول الخامس: يرى جماعة من أه  النق  والمتكلمين، يرى جماعة من أه  النق  والمتكلمين أن أخبار أه  
قال ابن حجر لي شرح النخبة: "والتحقيق أنه ال يرد ك  أوي ، األهواء كلها مقبولة، سواًء كانوا لساقًا أو كفارًا بالت

أنه ال يرد ك  مكفر ببدعته؛ ألن ك  طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ لتكفر مكفر ببدعته، والتحقيق 
 مخالفيها للو أخذ ذلك على اإلط اق الستلزم تكفير جميع الطوائف، لالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً 



ن لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، لأما م معلوماً  ،من الشرع متواتراً 
 هذا موجود لي النزهة.ل ا مانع من قبوله"،  ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه

وأما ابن الص اح للم يدخ  من كفر ببدعته لي الخ اف أص ًا، ابن الص اح لم يدخ  من كفر ببدعته لي 
 ذلك الحالظ العراقي لقال:  وتبعه على حصر الخ اف ليمن ال يكفر ببدعته، الخ اف أص ًا، ب 

رررررررررررا  والخلررررررررررف لرررررررررري مبتررررررررررردع مرررررررررررا كف 
 

 واسررررررررررررررررتنكرا قيررررررررررررررر : يرررررررررررررررررد  مطلقررررررررررررررراً  
 ج

: يرد مطلقًا واستنكرًا، قي  ،لي مبتدع ما كفرا، أما الذي يكفر ببدعته ل ا خ اف ليه -يعني الخ اف-خلف 
ية الصدق، ويطرح رسم العدالة واختار الصنعاني لي شرحه على نظم النخبة له أن يجع  المعيار لي قبول الروا

 وغيره؛ ألن قبولهم رواية الدعاة إلى البدع كعمران بن حطان يقوي القول بقبول المبتدع مطلقًا إذا كان صدوقًا.
ورجح الشيخ أحمد شاكر ما حققه الحالظ ابن حجر وقال: إنه الحق الجدير باالعتبار، ويؤيده النظر الصحيح، 

ألن ك  طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ لتكفر مخالفيها، للو أخذ ذلك  أنه ال يرد ك  مكفر ببدعته؛
على اإلط اق الستلزم تكفير جميع الطوائف، لالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع 

إلى ذلك ضبطه لما فة وانظم معلومًا من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، لأما من لم يكن بهذه الص
 مع ورعه وتقواه ل ا مانع من قبوله. يرويه

يار وبقدر قربه من الكتاب عندنا معيار نزن به ونقيس، وهو اتباع الكتاب والسنة، لبقرب اإلنسان من هذا المع
يكون قربه من الحق وبمقدار بعده عن الكتاب والسنة يكون بعده عن الحق، يعني كون الرالضة يكفرون  والسنة

أه  السنة، وأه  السنة يكفرون الرالضة، والخوارج مختلف لي تكفيرهم وكذا، ه  يعني هذا أن الحق ضائع بين 
}َفِإن حنا عندنا إ هؤالء؟ نعم، ك ام ابن حجر قد يفهم منه أن األمة ليها شيء من الضياع لي األحكام، ال،

سُ  وُه ِإَلى َّللا ِ َوالرا لذي يوزن به الناس ألراد هذا هو المقياس والميزان ا [( سورة النساء95)] وِل{َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ
والعبرة بأحكام أه  العلم الملتزمين لنصوص الكتاب والسنة، لإذا كفر ببدعته لبعده وجماعات الكتاب والسنة، 

 عن الكتاب والسنة لمث  هذا ال يروى عنه، وهللا المستعان.
 اقرأ. غي أن يدخ  لي الخ اف أص ًا، نعم، ينبغي أن تقب  روايته، ب  ال ينبوعلى ك  حال من كفر ببدعته ال

 حكم رواية سيء الحفظ:
فالمختلط، ومتى توبع سيء  فهو الشاذ على رأي، أو طارئا   ثم سوء الحفظ إن كان َّلزما  " أحسن هللا إليك:

 ."ه بل بالمجموعَّل لذات الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا  
، "فالمختلط فهو الشاذ على رأي، أو طارئا   ثم سوء الحفظ إن كان َّلزما  ": -رحمه هللا تعالى-نعم يقول الحالظ 

 ه وأقسامه.ئوهو السبب العاشر من أسباب الطعن لي الراوي، وتقدم الحديث لي الحفظ وسو  سوء الحفظ
األول ال ازم للراوي لحديثه مردود لضعف الراوي بسبب  الغرض هنا حكم رواية سيء الحفظ، لإن كان من النوع

ن  عدم غلبة الظن لحفظه ما روى، والضبط كما تقدم شرط من شروط القبول، وسوء الحفظ يناقض الضبط، وا 
كان من النوع الثاني وهو الطارئ كان حالظًا ضابطًا ثم طرأ عليه سوء الحفظ هذا يسمى االخت اط، لإن تميز 

ن لم يتميز تحديث المختلط،  وقف ليه وكذا من اشتبه األمر ليه، إن تميز ما حدث به قب  االخت اط قب ، وا 
يز ما كان قب  مث  هؤالء إذا تم ير حفظهم وساءت حوالظهم واختلطواالرواة الذين طرأ عليهم ما طرأ وتغ



ومن روى عنه قب   ؟لطإن اشتبه ولم يعرف متى اخت، يقب  ما قب  االخت اط ويرد ما بعده االخت اط وما بعده
ليعلم متى  بعد االخت اط؟ لإن هذا يتوقف ليه، ويعرف ذلك باعتبار اآلخذين عنه ومن روى عنه ؟االخت اط

لمنهم من سمع منه قب  االخت اط لقط، ومنهم من سمع بعد االخت اط  ؟أو كيف أخذوا ؟أو أين أخذوا ؟أخذوا
من ي مردود، وحديث الثالث ليه تفصي ، ول، وحديث الثانلقط، ومنهم من سمع لي الحالين، لحديث األول مقب

سمع منه قب  االخت اط لقط حديثه مقبول، من سمع منه بعد االخت اط لقط حديثه مردود، من سمع منه لي 
 الحالين قب  االخت اط وبعده ليه تفصي .

بة وسفيان الثوري، ومثال ذلك: عطاء بن السائب: اختلط لي آخر عمره، لممن سمع منه قب  االخت اط شع
وممن سمع منه بعد االخت اط جرير بن عبد الحميد، وممن سمع منه لي الحالين معًا أبو عوانة، لحديث شعبة 
وسفيان عن عطاء بن السائب مقبول؛ ألن الرواية كانت قب  االخت اط، وحديث جرير بن عبد الحميد عن عطاء 

ه سمع وحديث أبي عوانة عن عطاء بن السائب مردود؛ ألن السائب مردود؛ ألن روايته عنه بعد االخت اط،بن 
 منه لي الحالين ولم يتميز. 

تقدم لي شرح تعريف الحديث الصحيح أن الشاذ ما خالف ليه الثقة من هو وحديث سيء الحفظ يسمى الشاذ: 
يشترط قيد لى رأي من ال أوثق منه، وهذا ما حققه اإلمام الشالعي، وهذا على رأي، الشاذ على رأي، أي ع

المدلس صار حديثه حسنًا ال لذاته، ب  ظ بمعتبر وكذا المستور والمرس  و ومتى توبع السيئ الحفالمخالفة، 
إلى أنه متى توبع السيئ الحفظ سواًء لي ذلك الم ازم أو الطارئ  -رحمه هللا تعالى-بالمجموع، يشير المصنف 

بأن يكون ضعفه ليس  ه، يعني إذا كان ممن يعتبر بهدونال  بمعتبر كأن يكون لوقه أو مثلهالذي لم يتميز 
محذوف من إسناده وكذا المستور والمرس  والمدلس إذا لم يعرف ال ،بشديد، كأن يكون لوقه أو مثله ال دونه

 لغيره ال لذاته، ب  باعتبار مجموع الطرق. صار حديثهم حسناً 
ن سبب الضعف ناشئ عن قلة الحفظ أو السقط من عندنا السيئ الحفظ والمستور والمرس  والمدلس، يعني إذا كا

السند لإنه يقب  االنجبار، بخ اف ما إذا كان سبب الضعف ناشئ إلى عدم العدالة، إذا كان سبب القدح لي 
العدالة لإن هذا ال ينجبر؛ ألن مع ك  واحد منهم احتمال كون روايته صوابًا أو غير صوابًا على حد سواء، لإذا 

ودل ذلك على أن  ،ين رواية موالقة ألحدهم رجح أحد الجانبين من االحتمالين المذكورينجاءت من المعتبر 
ه إلى درجة القبول لهو ول، وينبغي أن يعلم أنه مع ارتقائلارتقى من درجة التوقف إلى درجة القب الحديث محفوظ

لغيره لي المرتبة دون منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم لي إط اق اسم الحسن عليه، الحسن 
مثال ذلك: ما رواه الترمذي من الحسن إال ما كان حسنه لذاته،  الحسن لذاته، وبعضهم ال يقبله أيضًا ال يقب 

 على تزوجت لزارة بني من امرأة أن أبيه عن ربيعة بن عامر بن هللا عبد سمعت :قال هللا عبيد بن عاصمعن 
 قال، لأجاز ،نعم :قالت ؟((بنعلين ومالك نفسك من أرضيت)) :-وسلمصلى هللا عليه - هللا رسول لقال ،نعلين

 ن عبيد هللا ضعيف لسوء حفظه، وقد، وعاصم بحدرد وأبي وعائشة هريرة وأبي عمر عن الباب ولي" :الترمذي
 ."حسن الترمذي له هذا الحديث لمجيئه من غير وجه

اختار بعضهم أنه يرتقي إلى درجة االحتجاج بعم   أما إذا كان الضعف لجهالة راويه والمراد غير المستور لقد
ذا كان الضعف ناشئًا  سكوتهم عند اشتهار روايته كعملهمالسلف، و  إذ ال يسكتون عن منكر يستطيعون إنكاره، وا 



عن لسق الراوي أو كذبه لهذا النوع ال تؤثر ليه موالقة غيره له، إذا كان اآلخر مثله لقوة الضعف، وتقاعد هذا 
ال يرتقي بتعدد  قال ابن الهمام لي التحرير: "حديث الضعيف بالفسقعن أن يرلعه إلى درجة الحسن، جابر ال

 وبغيره مع العدالة يرتقي". الطرق إلى الحجة
وخ اصة القول أن العدالة والضبط إما أن يجتمعا لي الراوي أو ينتفيا عنه، أو يوجد ليه أحدهما دون اآلخر، 

ن اجتمعا ليه قب ، إذا ال يقب  حديث الرواي أص ًا، أص ًا، إذا انتفت العدالة والضبط  لإن انتفيا لم يقب  حديثه وا 
ن وجدت العدالة دون لم يقب ، و  -العدالة والضبط معاً -توالرت العدالة والضبط قب ، صار ثقة، إذا انتفيا  ا 

ن وجقف القبول ليه على المتابع وشاهد ليجبر ما لات من ضعف الضبط، تو  الضبط د الضبط دون العدالة لم وا 
واختار البقاعي أن الضعيف الواهي شديد الضعف الذي دالة هي الركن األكبر لي الرواية، يقب  حديثه؛ ألن الع

ال يعتبر به ربما كثرت طرقه حتى يص  إلى درجة رواية المستور وسيء الحفظ، بحيث أن ذلك الحديث إذا كان 
، لإنه يرتقي بمجموع ذلك إلى درجة الحسن؛ ألن مجموع تلك الطرق مرويًا بإسناد آخر ليه ضعف قريب محتم 

الواهية صارت بمنزلة الطريق الذي ليه ضعف يسير، لصار ذلك بمنزلة طريقين، لي ك  منهما ضعف يسير، 
 ؛ ألنه قال:وطي لي ألفيتهيوما ذكر عن البقاعي هو اختيار الس

 وربمررررررررررررررررا يكررررررررررررررررون كالررررررررررررررررذي برررررررررررررررردي
 
 

 ................................... 
لشيخ اختيار السيوطي لي ألفيته يجبر الضعف ولو كان شديدًا، وعليه عمله لي مصنفاته وتخاريجه، وكأن ا

  .وهللا أعلماأللباني يعم  بهذا أحيانًا، 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (11) شرح نخبة الفكر

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 الس ام عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 سم.

 تصريحا   -صلى هللا تعالى عليه وسلم-ثم اإلسناد إما أن ينتهي إلى النبي ": -رحمه هللا تعالى-قال الحالظ 
صلى هللا عليه وعلى آله -من لقي النبي  وهو ،أو إلى الصحابي كذلك من قوله أو فعله أو تقريره أو حكما  

أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي ، ولو تخللت ردة في األصح ،به ومات على اإلسالم مؤمنا   -وسلم
 :ويقال لألخيرين، المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله وقوف، والثالثالم فاألول المرفوع، والثاني، كذلك
 ."بسند ظاهره اَّلتصال والمسند مرفوع صحابي، األثر

أو  تصريحا   -عليه وسلم صلى هللا-ثم اإلسناد إما أن ينتهي إلى النبي ": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 دمتن من حيث القبول والر الما يتعلق ب -رحمه هللا تعالى-حالظ لما أنهى ال، "من قوله أو فعله أو تقريره حكما  

أو سلسلة الرواة الذين يذكرهم المحدث ابتداًء  سناد: هو الطريق الموص  للمتن،واإل ،أردله بما يتعلق باإلسناد
رحمه هللا - فما ينتهي إليه اإلسناد من الك ام، ثم شرع المصنبشيخه وانتهاًء بمن يسند إليه الخبر، والمتن غاية 

 اإلضالة.و لي تقسيم آخر للخبر باعتبار النسبة  -تعالى
وباعتبار القوة والضعف، لإن انتهى اإلسناد إلى  ،وما سبق الحديث ليه لتقسيمات أخرى بحسب تعدد الطرق 

 صريحة ال تحتم  -صلى هللا عليه وسلم- تصريحًا بأن كانت اإلضالة إلى النبي -صلى هللا عليه وسلم- النبي
مال ))إنما األعيقول:  -صلى هللا عليه وسلم- قال: سمعت رسول هللا -رضي هللا عنه-من قوله كقول عمر 

نما لك  امرئ ما ن صلى هللا عليه - حدثنا رسول هللا": -رضي هللا عنه-وقول ابن مسعود  وى((بالنيات، وا 
 ير:أو يقول الصحابي أو غث، الحدي ))أن أحدكم يجمع خلقه لي بطن أمه((وهو الصادق المصدوق:  -وسلم

أنه قال كذا، هذا مرلوع  -صلى هللا عليه وسلم- ، أو عن رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم- قال رسول هللا
  .-عليه الص اة والس ام-صراحة من قوله 

 المرلوع:
لسعي، ومنه ومثال المرلوع من لعله تصريحًا ما نقله عنه الصحابة من رمله لي الطواف، وسعيه الشديد لي ا

، ومنه "ترك الوضوء مما مسته النار -صلى هللا عليه وسلم- كان آخر األمرين من رسول هللا"قول الصحابي: 
أو يترك كذا؛ ألن ك ًا من لعله وتركه  يفع  كذا -صلى هللا عليه وسلم- كان رسول هللا ه:قول الصحابي أو غير 

لعلت أو  لصحابي:قول اي تصريحًا كأنلمرلوع من التقرير ومثال اشرع يقتدى به ليه،  -عليه الص اة والس ام-
كذا، وال يذكر إنكاره لذلك، ومنه قول الصحابي: "أك  الضب على  -صلى هللا عليه وسلم- لع  بحضرة النبي
 -عليه الص اة والس ام-بن الوليد اجتر الضب لأكله والنبي "، خالد -صلى هللا عليه وسلم- مائدة رسول هللا

عليه -، هذا إذا كانت اإلضالة إلى النبي -عليه الص اة والس ام-، للم ينكر عليه، وهذا من تقريره ينظر إليه



ة، ومن ذلك حكمًا ال صراح -عليه الص اة والس ام-صريحة، أو تكون اإلضالة إلى النبي  -الص اة والس ام
، لقد قطع أبو عبد "-عليه وسلم صلى هللا-كذا أو كنا نقول كذا لي عهد رسول هللا   قول الصحابي: "كنا نفع
: البرقاني بكر أبي عن وبلغني"قال ابن الص اح:   الحديث أن ذلك من قبي  المرلوع، هللا الحاكم وغيره من أه

 ذلك ظاهر ألن ؛االعتماد عليه الذي هو واألول"، المرلوع من كونه لأنكر ذلك عن اإلسماعيلي بكر أبا سأل أنه
 .المرلوعة السنن وجوه أحد وتقريره ،عليهوقررهم  ذلك على اطلع -وسلم هعلي هللا صلى- هللا رسول بأن مشعر

بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما على جواز العزل  -رضي هللا عنه-جابر بن عبد هللا وقد استدل 
-لي عهد رسول هللا ، -عليه الص اة والس ام-ينهى عنه لنهى عنه القرآن، هذا إذا أضاف الوقت إلى النبي 

عليه الص اة -كنا نفع  كذا من غير إضالة إلى زمن النبي  :، أما إذا قال الصحابي-صلى هللا عليه وسلم
لجزم ابن الص اح بأنه من قبي  الموقوف، لكن ذهب العراقي وابن حجر والسيوطي إلى أنه مرلوع  -والس ام

 أيضًا، وهو اختيار النووي.
لهذا مرلوع عند  -عليه الص اة والس ام-مع اإلضالة إلى عهد النبي  "نفع  كذاكنا "إذا قال الصحابي: 

ن حكم أبو بكر اإلسماعيلي اإلمام بأنه موقوف وال يعتبر من المرلوع، إذا أضيف إلى زمن النبي  -الجماهير، وا 
: كنا نفع  كذا، بأن قال الصحابي -عليه الص اة والس ام-، أما إذا لم يضف إلى زمنه -عليه الص اة والس ام

الموقوف، لكن أو كنا نرى كذا، أو كنا نقول كذا، لجزم ابن الص اح بأنه من قبي  الموقوف، بأنه من قبي  
ن لم يضف إلى عهد النبي سيوطي ذهبوا إلى أنه مرلوع أيضاً ابن حجر والالعراقي و   -عليه الص اة والس ام-، وا 

شرع، ال سيما إذا كان ر من مث  قول الصحابي أنه يحكي الهوهو اختيار النووي والرازي واآلمدي؛ ألن الظا
يستدل به على حكم شرعي، إذا كان يستدل بذلك على حكم شرعي، ويقول: كنا نفع  كذا، ال شك أنه يريد أن 

ن لم يصرح به.  ينسب ذلك إلى زمن الشارع وا 
الحديث، وهو قول أكثر أه  العلم،  من نوع المرلوع عند أصحاب "أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا"قول الصحابي: 

صلى هللا عليه -إذا صرح الصحابي باآلمر ل ا إشكال لي كونه مرلوع، إذا قال الصحابي: أمرنا رسول هللا 
أمرنا ولم يصرح باآلمر، أو نهينا ولم يصرح بالناهي  :أما إذا قلنال ا خ اف لي كونه مرلوع صراحة،  -وسلم

أكثر أه  العلم وخالف لي ذلك لريق منهم أبو بكر اإلسماعيلي، وأبو الحسن  لكذلك هو من قبي  المرلوع عند
 الكرخي.

- هللا رسول وهو والنهي، اآلمر إليه من إلى ينصرف ذلك مطلق نأل ؛الصحيح هو واألول"قال ابن الص اح: 
إلى من له األمر  أمرنا أو نهينا، ال ينصرف هذا األمر والنهي إال :إذا قال الصحابي، -وسلم هعلي هللا صلى

، إذا كانت المسألة شرعية ال شك أن اآلمر والناهي للصحابة هو -عليه الص اة والس ام-والنهي وهو الرسول 
وذوات الخدور إلى ص اة  "أمرنا أن نخرج العواتق والحيضأم عطية تقول: ، -عليه الص اة والس ام-الرسول 

هذا أيضًا ال شك  "نهينا عن اتباع الجنائز، "-لص اة والس امعليه ا-من اآلمر لهن؟ ال شك أنه الرسول  "العيد
 .-عليه الص اة والس ام-أن الناهي هو الرسول 

أبو بكر اإلسماعيلي اإلمام وأبو الحسن الكرخي خالفا لي ذلك وقاال: إنه من قبي  الموقوف الحتمال أن يكون 
 ذلك مطلق نأل ؛الصحيح هو واألول"الص اح: قال ابن ، -عليه الص اة والس ام-اآلمر والناهي غير الرسول 



إذا صرح الصحابي باآلمر والناهي "، -عليه الص اة والس ام-الرسول  وهو والنهي اآلمر إليه من إلى ينصرف
ًا، لكن داللته ال شك أنه مرلوع صراحة، مرلوع صراحة قطع "-صلى هللا عليه وسلم-أمرنا رسول هللا "لقال: 

صلى هللا عليه -أمرنا رسول هللا " :و مث  قوله: العلوا، أو ال تفعلوا؟ ه  قول الصحابيه  ه على األمر والنهي
بقوله: العلوا؟ يعني ه  قول عائشة: أمرنا أن ننزل الناس  -عليه الص اة والس ام-هو كتصريح النبي  "-وسلم

: -عليه الص اة والس ام-قوله  أن ننزل الناس منازلهم، مث  -صلى هللا عليه وسلم-منازلهم، أو أمرنا رسول هللا 
ال ال؟ نعم، داللته على األمر والنهي خالف ل ؟))أنزلوا الناس منازلهم(( يها داود الظاهري وبعض مثله وا 

: العلوا، أو يقول -عليه الص اة والس ام-الرسول  اهير على أنه ال لرق بين أن يقولأما الجمالمتكلمين، 
خالف لي ن قبي  األمر وهو دال على الوجوب، ، ك اهما م- عليه وسلمصلى هللا-أمرنا رسول هللا  :الصحابي

ذلك داود الظاهري وبعض المتكلمين، قالوا: ألن الصحابي قد يسمع ك ام يظنه أمر وهو لي الحقيقة ليس بأمر، 
ن الصحابة لكن هذا الك ام مردود، هذا الك ام مردود؛ ألوقد يسمع ك امًا يظنه نهيًا وهو لي الحقيقة ليس بنهي، 

الصحابة ، إذا لم يعرلوا مدلوالت األلفاظ الشرعية، من يعرلها بعدهم؟ ال أحد يعرف إذا كان -رضوان هللا عليهم-
))أمرت أن أسجد على سبعة  (())أمرت: -عليه الص اة والس ام-إذا قال النبي ال يعرلون الخطاب الشرعي، 

، لهو من قبي  الخبر -سبحانه وتعالى-ن؟ من؟ هو هللا لاآلمر والناهي م ))نهيت عن قت  المصلين(( أعظم((
 اإللهي والقدسي.

األصح أنه مرلوع؛ ألن الظاهر أنه ال يطلق ذلك إال مريدًا به سنة رسول : من السنة كذا، ثالثًا: قول الصحابي
، لعند الشالعي ولي نقله نظر ق  ابن عبد البر االتفاق على ذلكن، وما يجب اتباعه، -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

أنه غير مرلوع، لكن الصحيح األول، لي المسألة قوالن، وذهب أبو بكر الصيرلي وأبو بكر الرازي وابن حزم إلى 
 :-رحمه هللا تعالى-قال الحالظ العراقي 

ررررررررحابي   ررررررررن ة( أو :قررررررررول الص   )مررررررررن الس 
 بعرررررررررررررررررد الن بررررررررررررررررري  قالررررررررررررررررره بأعصرررررررررررررررررر  

 ج

لرررررررع ولرررررررو :نحرررررررو   )أمرنرررررررا( حكمررررررره الر 
ررررررحيح وهررررررو  قررررررول األكثررررررر   علررررررى الص 

 

مر عن أبيه لي قصته مع قد روى البخاري لي صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا بن ع
حين قال له: إن كنت تريد السنة لهجر بالص اة يوم عرلة، قال ابن شهاب: لقلت لسالم: ألعله رسول  الحجاج

لنق  سالم وهو أحد ؟ -صلى هللا عليه وسلم-؟ لقال: وه  يعنون بذلك إال سنته -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
الفقهاء السبعة من أه  المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة ال يريدون بذلك إال 

، لكن إذا قال الصحابي: ليس من السنة كذا، ليس من السنة كذا، ه  نستدل -عليه الص اة والس ام-سنة النبي 
ذا العم  مبتدع؟ أو يحتم  أن هناك سنة لم تبلغ هذا الصحابي؟ احتمال، احتمال أنه ال يوجد سنة به على أن ه

أص ًا؛ ألنه نفى، وهذا يقوى الظن إذا لم نجد له مخالف من الصحابة، ويحتم  أن هناك سنة لي الباب لكنها 
 .خفيت على هذا الصحابي، لالنفي ليس مث  اإلثبات هنا

و ال كتاب ما ال مجال للرأي ليه، حكمًا أن يقول الصحابي الذي لم يعرف باألخذ عن أه  ال وعلالمر  رابعًا: من
وأخبار  عن األمور الماضية من بدأ الخلق مدخ  ل اجتهاد ليه، وال تعلق له ببيان لغة أو شرح غريب، كاإلخبار
يحص  بفعله ثواب مخصوص أو  خبار عمااألنبياء أو اآلتية كالم احم والفتن، وأحوال يوم القيامة، وكذا اإل



نما كان له حكم المرلوع؛ ألن إخباره بذلك يقتضي مخبراً "قال ابن حجر لي النزهة: عقاب مخصوص،  له، ال  وا 
للقائ  به، وال موقف للصحابة إال النبي  ال مجال ل اجتهاد ليه يقتضي موقفاً بد أن يكون لهذا الصحابي مخبر، و 

 من يخبر عن الكتب القديمة، للهذا وقع االحتراز عن القسم الثاني. ، أو بعض-عليه الص اة والس ام-
يعني المسألة مفترضة لي صحابي لم يعرف باألخذ عن اإلسرائيليات وذكر ك امًا غيبيًا أو ذكر ك امًا ال مجال 

ذا كان كذلك؛ لله ح-عليه الص اة والس ام-ل اجتهاد ليه، إذن ال يمكن أن يتلقاه إال عن النبي  كم ما لو ، وا 
؛ لهو مرلوع سواء، سواء كان مما سمعه عنه بدون بواسطة، أو ما -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا 

 كان مما سمعه بواسطة.
وحمله  ،جزم الحاكم بأن له حكم الرلع ريم، تفسير الصحابي للقرآن الكريممن ذلكم تفسير الصحابي للقرآن الك
: -رضي هللا عنه-نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك كقول جابر  ابن الص اح على ما يتعلق بسبب

}ِنَسآُؤُكْم َحْرٌث  -عز وج -كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها لي قبلها جاء الولد أحول، لأنزل هللا "
صلى هللا - رسول هللالأما سائر تفاسير الصحابة التي ال تشتم  على إضالة شيء إلى  [( سورة البقرة883)] لاُكْم{

 قول الحالظ العراقي:لمعدودة لي الموقولات، ي -عليه وسلم
رررررررررررررررررحابي رررررررررررررررررره الص   وعرررررررررررررررررد  مرررررررررررررررررا لس 

 

 لمحمرررررررررررول علرررررررررررى األسرررررررررررباب   رلعررررررررررراً  
 ج

إن تفسير الصحابي مرلوع حكمًا لما عرف من الوعيد الشديد من تفسير القرآن بالرأي،  :الحاكم حينما قال
من قال بالقرآن برأيه ن بآرائهم مع شدة هذا الوعيد: "يمكن أن يفسروا القرآ والصحابة مع شدة ورعهم وتحريهم ال

نهي الشديد لتفسير لالمقصود أن الصحابة مع شدة تحريهم وورعهم وتثبتهم وعلمهم بال "لقد أخطأ ولو أصاب
، هذه -ة والس امعليه الص ا-ال يمكن أن يفسروا شيئًا من تلقاء أنفسهم إال وقد سمعوه من النبي  القرآن بالرأي

بلغة  -عز وج -ك ام هللا - ب مث ًا والصحابي قد يفسر الك امحجة الحاكم، لكن القرآن منه ما يدرك بلغة العر 
من قبي  ما لمث  هذا ال يدرك ليكون  -عليه الص اة والس ام-ومنه ما ال بد ليه من التوقيف من النبي العرب، 

النوع وهذا النوع قال الحاكم: أن له حكم الرلع، واألكثر على أنه ليس  ونظرًا لوجود هذاال مجال ل اجتهاد ليه، 
ابن الص اح أو استنباط حكم، أو ما أشبه ذلك،  له حكم الرلع؛ ألن الصحابي قد يفسر برأيه اعتمادًا على لغة

عليه -الرسول حم  قول الحاكم على ما يتعلق بأسباب النزول وأسباب النزول لها حكم الرلع، لماذا؟ ألن النزول 
طرف ليه، ذكر أو لم يذكر، الرسول طرف لي التنزي ؛ ألنه عليه ينزل القرآن، ذكر أو ولم  -الص اة والس ام

 يذكر، ولذا جاء لي ألفية العراقي:
رررررررررررررررررحابي رررررررررررررررررره الص   وعرررررررررررررررررد  مرررررررررررررررررا لس 

 

 لمحمرررررررررررول علرررررررررررى األسرررررررررررباب   رلعررررررررررراً  
 

 يبلغ أو الحديث، يرلع الصحابي ذكر عند دهاأساني لي قي  التي األحاديث المرلوع قبي  من"قال ابن الص اح: 
 تقاتلون )): رواية هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن عيينة بن سفيان: ذلك مثال، رواية أو ه،يينم أو به،
: قال به يبلغ هريرة أبي عن وبهعن أبي هريرة رواية،  ((األعين صغار قوماً  تقاتلون )) ((األعين صغار قوماً 
أبو هريرة يبلغ به، يعني يبلغ به  ،-عليه الص اة والس ام-أبو هريرة رواية يعني عن النبي  ((لقريش تبع الناس))

 هعلي هللا صلى- رسول إلى الحديث الصحابي رلع عن كناية وأمثاله ذلك لك ، -عليه الص اة والس ام-النبي 
 .صريحاً  المرلوع حكم العلم أه  عند ذلك وحكم ،-وسلم



ذا": قال ابن الص اح مما رلعه  ولكنه ،أيضاً  مرلوع لذلك به، يبلغ أو الحديث، يرلع :التابعي عن الراوي  قال وا 
صلى -لعلى هذا ك  ما يضاف إلى النبي "، مرس حكم الله ليكون  -عليه الص اة والس ام-التابعي إلى النبي 

عليه الص اة -نه ، ألعضهم الهممن قول أو لع  أو تقرير أو وصف لهو مرلوع، وزاد ب -هللا عليه وسلم
لتقام، وآمر رجااًل يحتطبون حطب ))لقد هممت أن آمر بالص اة  عله،ال يهم إال بما يجوز له ل -والس ام

، -عليه الص اة والس ام-هذا مرلوع، هذا ه ٌم منه  لأخالف إلى رجال ال يشهدون الص اة لأحرق عليهم بيوتهم((
 لهاجس وحديث النفس الهم، وآخرها العزم كما هو معروف.والهم مرتبة من مراتب القصد بعد الخاطر وا

عليه الص اة -لى النبي عًا: أن يكون مما أضاله الصحابي إاشترط الخطيب البغدادي لتسمية الخبر مرلو 
ال يسمى مرلوعًا،  -صلى هللا عليه وسلم-لقط، لعلى هذا ما يضيفه التابعي لمن بعده إلى النبي  -والس ام

، "أو لعله -صلى هللا عليه وسلم-ه الصحابي عن قول رسول هللا "المرلوع ما أخبر ليكفاية: ولفظه كما لي ال
إذا  -عليه الص اة والس ام-لكن الحالظ ابن حجر توقف لي كونه يشترط ذلك، يعني ه  ما أضيف إلى النبي 

يحتم ، لكن الحالظ ابن ي الكفاية ن الخطيب أنه يشترط ذلك، ولفظه لأضاله التابعي ال يسمى مرلوع؟ ذكروا ع
 صحابي على سبي  المثال أو الغالبحجر توقف لي كونه يشترط ذلك لإنه قال: يجوز أن يكون ذكر الخطيب لل

إضالة الصحابي، ال أنه ذكره على سبي  هو من  -عليه الص اة والس ام-لكون غالب ما يضاف إلى النبي 
رلع إنما ينظر ليه إلى المتن دون اإلسناد، المتن ه  هو من التقييد، ل ا يخرج حينئذ عن األول ويتأيد بكون ال

كان من قول من أما إذا ، -عليه الص اة والس ام-قول الرسول؟ أضاله من أضاله مرلوع، ما دام من قول النبي 
ال لالمقطوع.دونه على ما سيأتي لإن كان من الصحابة لهو   موقوف، وا 

ص  ال سيما عند مقابلته بالمرس "، لإذا قي : رلعه وع ويراد به المتوليه نظر، وقد يطلق المرل"قال السخاوي: 
 لهو رلع مخصوص، على أن ابن واآلخر قطعه، وحينئذ   ل ان، يعني أن أحدهما وص  إسنادهوأرسله  ل ان

  .مشى على ظاهر هذا لقيد المرلوع باالتصال النفيس
 للن بررررررررررررري مضرررررررررررررالاً  وسرررررررررررررم  مرلوعررررررررررررراً  

 ومرررررررررررررررن يقابلررررررررررررررره برررررررررررررررذي اإلرسرررررررررررررررال  
 

ررررراحب      واشرررررترط )الخطيرررررب( رلرررررع الص 
 لقرررررررررررررررد عنرررررررررررررررى برررررررررررررررذاك ذا ات صرررررررررررررررال  

 

 . -رحمه هللا تعالى-كما يقول الحالظ العراقي 
 -صلى هللا عليه وسلم-"أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي : -رحمه هللا تعالى-ثم قال الحالظ 

 .ولو تخللت ردة في األصح" ،مؤمنا  به ومات على اإلسالم
من بيان المرلوع، وقدمه لشرف النسبة؛ ألنه يضاف إلى أشرف الخلق، أردله  -رحمه هللا تعالى-لحالظ لما لرغ ا

عليه -أي مثلما تقدم مما يضاف إلى النبي ي غاية اإلسناد إلى الصحابي كذلك، بالموقوف، لقال: أو تنته
ن منه ما هو قول، ومنه ما هو لع ، ومن ،من قول أو لع  -الص اة والس ام أو( هنا ه ما هو تقرير، و)وا 

  .راب، إنما هي للتقسيمضوليست لإل وليست شك، للتقسيم، "أو إلى الصحابي" هذا تقسيم
 خيرررررررررررر أبرررررررررررح قسرررررررررررم برررررررررررر)أو( وأبهرررررررررررم  

 

 .................................. 
 

مؤمنًا به  -لمصلى هللا عليه وس-ثم عرف الصحابي بأنه: من لقي النبي معانيها التقسيم وهو المراد هنا،  لمن
والمراد باللقاء ما هو أعم من ، -رحمه هللا-ومات على اإلس ام، ولو تخللت ردة، هذا ما رجحه ابن حجر 



ن لم يكالمه،  المجالسة والمماشاة ووصول والتعبير باللقي أولى من قول "قال الحالظ: أحدهما إلى اآلخر، وا 
؛ ألنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم -صلى هللا عليه وسلم-بعضهم: الصحابي من رأى النبي 

وقوله: )به( يخرج ، لكن لي حال كونه كالراً  " يخرج من حص  له اللقاء المذكورمؤمناً " :، وقوله"صحابة ب ا تردد
وه  يمكن أن يقال لغير ان مؤمنًا لكن بغيره من األنبياء، من كان مؤمنًا لكن بغيره من األنبياء، يخرج من ك

أنه مؤمن؟ يقال لليهودي الذي يؤمن بموسى مؤمن؟ ويقال للنصراني  -عليه الص اة والس ام-من بالنبي المؤ 
ذا انتفى ركن من هذه  الذي يؤمن بعيسى أنه مؤمن؟ ال، اإليمان لي شرعنا يقتضي اإليمان بجميع األركان، وا 

 األركان، أو بعض ركن انتفى اإليمان.
ويصدق به ويتبعه ال  -عليه الص اة والس ام-لاليهودي الذي ال يؤمن بالنبي ل ا بد من اإليمان بالرس  كلهم، 

 يسمى مؤمن؛ ألن من أركان اإليمانال  -عليه الص اة والس ام-يسمى مؤمن، والنصراني الذي ال يؤمن بالنبي 
بأنه سيبعث ولم  لكن ه  يخرج من لقيه مؤمناً ، وهللا المتسعان، اإليمان بالرس ، والكفر بواحد منهم كفر بجميعهم

قب  البعثة، قال مؤمن بأنه سيبعث ومعترف بأنه نبي لكن  -عليه الص اة والس ام-لقي النبي  ؟يدرك البعثة
بن نول  حيث ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم ورقة قلت: ومثال ذلك: الحالظ: "ليه نظر، 

للم ينشب "ات الصحبة له نظر، لقوله لي قصة بدء الوحي: ولي إثب"لي الصحابة، قال الحالظ لي اإلصابة: 
الناس إلى  -صلى هللا عليه وسلم-لهذا ظاهره أنه أقر بنبوته ولكنه مات قب  أن يدعو رسول هللا  "ورقة أن تولي

 اإلس ام.
 -الس امعليه الص اة و -يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا النبي  وصفه بأنه جيدثم ذكر الحالظ خبرًا مرس ًا 

ثم قال: والجمع بينه وبين حديث عائشة أن يحم  قوله: "ولم ينشب ورقة أن تولي" إلى اإلس ام حتى أسلم ب ال، 
 أي قب  أن يشتهر اإلس ام.

عليه الص اة -ثم ذكر الحالظ خبرًا ضعيفًا يدل على أن ورقة مات على نصرانيته، لكن الصواب أنه آمن بالنبي 
الناس  -عليه الص اة والس ام-عليه خبر بدء الوحي، لكنه مات قب  أن يدعو النبي وصدقه لما قص  -والس ام

هذا ما ليه إشكال، لكن ه  هو معدود لي هذه  مقطوع بنجاته وأنه من أه  الجنةإلى اإلس ام، وعلى هذا كونه 
 تثبت صحبته؛ ه  يثبت لي الصحابة ليكون من هذه األمة؟ أو الممن قبلها؟ هذه مسألة مح  نظر،  األمة أو

، وكان على دين صحيح لي وقته، -عليه الص اة والس ام-بالنبي  ألن الحد ال ينطبق عليه، لكنه آمن وصدق
رآه لي بطنان الجنة،  -عليه الص اة والس ام-القول بنجاته مبني على ثبوت ما نق  لي ترجمته من أن النبي و 

ال لهو على الرجاء كغيره من مسلمي وعليه ثياب السندس، وأن عليه أيضًا ثياب بيض، لإن  ثبتت هذه األخبار وا 
 هذه األمة وغيرهم، وهللا أعلم.

هللا بن جحش وابن  ومات على الردة؛ كعبيدبه  يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمناً ل "ومات على اإلسالم"قوله: 
؛ لإن اسم الصحبة باق له، أي: بين لقيه له مؤمنًا به وبين موته على اإلس ام "ولو تخللت ردة"قوله: ، خط 

أم ال كاألشعث بن قيس  ثانياً  لقيهأو بعده، و سواء  -صلى هللا عليه وسلم-سواء رجع إلى اإلس ام لي حياته 
لإنه كان ممن ارتد وأتي به أبو بكر أسيرًا لعاد إلى اإلس ام، لقب  منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن 

 أحاديثه لي المسانيد وغيرها.ذكره لي الصحابة، وال عن تخريج 



ة شرط لي حبوط در لكن ه  الموت على ال [( سورة الزمر41)] }َلِئْن َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنا َعَمُلَك{ الردة محبطة للعم 
( سورة 858)] }َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر{العم ؟ أو أن مجرد حصول الردة محبط للعم ؟ القيد المذكور لي اآلية األخرى 

قيد يجع  الردة ال تحبط العم  إال إذا مات وهو مرتد، أما إذا ارتد ثم رجع إلى  }َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر{نعم  [ةالبقر 
اإلس ام لإن عمله باق ال يحبط، ومن ذلكم الصحبة، وهذه المسألة مسألة خ الية بين كثير من أه  العلم مع 

يلزم بحجة ثانية أو ال يلزم؟ والمسألة الخ اف ليها معروف  ه  ا حج ثم ارتد ثم رجع إلى اإلس امالحنفية، ولذا إذ
 ومبسوط عند أه  العلم.

يترك الص اة ليصير مرتد، ه  عليه أن يعيد أو..، نون أن الردة ال بد أن يكفر باهلل أو برسوله أو بكتبه، وال تظ
أنه ال يحبط  [( سورة البقرة858)] َكاِفٌر{ }َفَيُمْت َوُهوَ ومقتضى قوله تعالى: و ال يعيد؟ هذه المسألة الخ الية، الحج أ

 عمله إال إذا مات كالر.
ك  مكلف من الجن واإلنس لحينئذ يتعين ذكر  "ويدخ  لي قولنا مؤمنًا بهقال الحالظ ابن حجر لي اإلصابة: 

، مرس  مرس  إليهم -عليه الص اة والس ام-من حفظ ذكره من الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكور؛ ألن النبي 
 الصحابةإلى الجن أيضًا، وأما إنكار ابن األثير على أبي موسى تخريجه لبعض الجن الذين عرلوا لي كتابه 

 ."لليس بمنكر لما ذكرته
لإن هللا  ،من ادعى اإلجماع لقد كذب على األمة ،من ادعى اإلجماع لقد كذب"وقال ابن حزم لي المحلى: 

لهم صحابة لض اء،  -صلى هللا عليه وسلم-من النبي  ننوا وسمعوا القرآتعالى قد أعلمنا أن نفرًا من الجن آم
ابن حزم يقول: أي شخص يدعي اإلجماع على مسألة من المسائ  كذاب، ؟"، لمن أين للمدعي إجماع أولئك

 لماذا؟ ألنه إن أحاط بأقوال اإلنس لم يحط بأقوال الجن، يقول: "من ادعى اإلجماع لقد كذب على األمة، لإن هللا
لهم صحابة لض اء،  -صلى هللا عليه وسلم-من النبي  نتعالى قد أعلمنا أن نفرًا من الجن آمنوا وسمعوا القرآ

 ".؟أين للمدعي إجماع أولئكل
نقال ابن حجر لي اإلصابة: " ما أردت نق  ك امه بكونهم وهذا الذي ذكره لي مسألة اإلجماع ال نوالقه عليه، وا 

يخالف جماهير األمة، ب  قد يخالف اإلجماع،  ةهو الذي جع  ابن حزم بك  سهولومث  هذا الك ام صحابه"، 
الحتمال أن يكون واحد من الجن قال بهذا القول، نعم، وهذا من شذوذ  مة كلها لي جهة وابن حزم لي جهة؛األ

 ابن حزم، معروف، نعم.
إن ذلك : قد قال بعضهممح  نظر، مؤمنًا به؟  -عليه الص اة والس ام-وه  تدخ  الم ائكة ليمن لقي النبي 

لم يكن  -صلى هللا عليه وسلم-ينبني على أنه ه  كان مبعوثًا إليهم أو ال؟ وقد نق  الرازي اإلجماع على أنه 
مرس ًا إلى الم ائكة، لم يكن مرس ًا إلى الم ائكة، ونوزع لي هذا النق ، ب  رجح الشيخ تقي الدين السبكي أنه 

ه، هم ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما إليهم أو غير مرس  ال لائدة وراء كونه مرس كان مرس ًا إليهم، لكن 
يؤمرون، هؤالء الخلق أنفاسهم عبادة، جميع تصرلاتهم عبادة، وال يتلبسون بالمعصية، حي  بينهم وبين الشهوات، 

المسألة على هذا األص  ولي صحة بناء هذه "قال ابن حجر:   إليهم أو غير مرس  الخ اف لفظي، لكونه مرس
-وقال بعضهم: ال يعد صحابيًا إال من وصف بأحد أوصاف أربعة: من طالت مجالسته للنبي "، نظر ال يخفى

واشترط بعضهم لي أنه غزا معه، أو استشهد بين يديه، ، أو حفظت روايته، أو ضبط -عليه الص اة والس ام



صلى -أن من صحب النبي  تار البخاري لي صحيحهلوغ الحلم، أو المجالسة ولو قصرت، اخصحة الصحبة ب
يعني مجرد رؤية حال كونه مؤمنًا به يكون صحابي، لمين لهو من أصحابه، أو رآه من المس -هللا عليه وسلم

بمجرد حصول  ورجحه ابن حجر لي الفتح إال أنه ه  يشترط لي الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآه أو يكتفى
ن صنف لي الصحابة يدل على الثاني، أنه يكتفى بمجرد حصول الرؤية، يدل على وعم  مالرؤية؟ مح  نظر، 

نما ولد قب  ولاة النبي  كروا مث  محمد بن أبي بكر الصديقالثاني لإنهم ذ بث اثة  -صلى هللا عليه وسلم-وا 
مكة، ولدته أشهر وأيام، كما ثبت لي الصحيح، أن أمه أسماء بنت عميس ولدته لي حجة الوداع قب  أن يدخلوا 

ومع ذلك لأحاديث هذا الضرب مراسي   ،لي المحرم قب  أن يدخلوا مكة، وذلك لي أواخر ذي القعدة سنة عشر
 ب ا شك.

مباشرة شيئًا، لكن لي إثبات الصحبة لهذا الضرب  -عليه الص اة والس ام-يستحي  أن يكونوا سمعوا من النبي 
 نظر.

ره ث اثة أشهر، عمره ث اثة أشهر، ه  يكون صحابي؟ ال، ه  لقي عم -عليه الص اة والس ام-لما مات النبي 
مؤمنًا به؟ الجواب، ال، والخ اف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق  -عليه الص اة والس ام-النبي 

أحاديث هؤالء؛ ألن أحاديثهم  اإلسفرائيني ومن والقه على رد المراسي  مطلقًا حتى مراسي  الصحابة ال يجري لي
-صلى هللا عليه وسلم-من قبي  مراسي  كبار التابعين، وال من قبي  مراسي  الصحابة الذين سمعوا من النبي ال 
ومنهم من بالغ لكان ال ي  الصحابة، ما يلغز به، ليقال: صحابي حديثه مرس  ال يقبله من يقب  مراسموهذا  ،

ة العرلية، كما جاء عن عاصم األحول الصحب -عليه الص اة والس ام-يعد لي الصحابة إال من صحب النبي 
غير أنه لم يكن له صحبة" أخرجه أحمد، هذا  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "رأى عبد هللا بن سرجس رسول هللا 

مع كون عاصم قد روى عن عبد هللا بن سرجس هذا عدة أحاديث وهي عند مسلم وأصحاب السنن، وأكثرها من 
روي عن سعيد بن حابي من يكون صحب الصحبة العرلية، ن الصعنه، لهذا رأي عاصم، أعاصم رواية 

صاعدًا، أو غزا معه سنة ل -صلى هللا عليه وسلم-المسيب أنه كان ال يعد لي الصحابة إال من أقام مع النبي 
قال ابن حجر: "والعم  على خ اف هذا القول؛ ألنهم اتفقوا على عد جمع جم من الصحابة ولم غزوة لصاعدًا، 

 إال لي حجة الوداع". -صلى هللا عليه وسلم-بالنبي  ايجتمعو 
الخبر إما أن ينتهي إلى النبي ، "أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك": -رحمه هللا تعالى-قال الحالظ 

هو من لقي الصحابي كذلك،  صحابي، أو ينتهي إلى التابعي، والتابعيأو ينتهي إلى ال -عليه الص اة والس ام-
ومات على  -وهو مسلم- لقي الصحابي مسلم ، من-عليه الص اة والس ام-الصحابي مؤمنًا بالنبي من لقي 

 ذلك يسمى تابعي.
 المقطوع:
من المرلوع والموقوف أردله بالمقطوع لقال: أو تنتهي غاية اإلسناد إلى التابعي، ثم عرف  -رحمه هللا-لما لرغ 

ولذا قال القاري لي شرح ما تقدم لي تعريف الصحابي، ك، أي كالتابعي بقوله: هو من لقي الصحابي كذل
ولو تخللت ردة لي األصح" كذا  -عليه الص اة والس ام-النخبة: "التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنًا بالنبي 



صلى هللا -لكن الحالظ نفسه قال: "هذا متعلق باللقي وما ذكر معه إال قيد اإليمان به لذاك خاص بالنبي قال، 
 وهو المختار". -لمعليه وس

ثم أسلم بعد ذلك ومات على اإلس ام، لكنه لما لقي  سلميعني لو أن شخصًا لقي أحد الصحابة وهو غير م
أو ظاهر - و ال؟ على ك ام الحالظ يسمى تابعي، وواضح عبارتهه  يسمى تابعي أ لم يكن مسلماً الصحابي 

، ولي -عليه الص اة والس ام-رة، مؤمنًا بالنبي وهو من لقي الصحابي كذلك، يعني بالقيود المذكو  -عبارته
اليواقيت للمناوي: "وال يلزم أن يكون مؤمنًا حال م اقاته للصحابي، ب  لو كان كالرًا ثم أسلم بعد موت 
الصحابي، وروى عنه سميناه تابعيًا وقبلناه، وال يشترط لي التابعي طول الم ازمة أو التمييز أو صحة السماع 

 ال الخطيب: "التابعي من صحب الصحابي".من الصحابي، ق
، ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان، أما الذي يتبع "ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان"قال ابن الص اح: 

والظاهر منه "قال القاري: من غير إحسان ال يستحق هذا الوصف، يتبع السلف  ،الصحابة من دون إحسان
واشترط ابن حبان: أن يكون رآه لي سن من يحفظ عنه لإن ون بدونه"، إذ االتباع بإحسان ال يكطول الم ازمة 

ن كان رأى عم ل ا عبرة برؤيته، كخلف بن خليفة لإنه لم يعده لي التابعين كان صغيرًا لم يحفظ عنه ر بن وا 
ن وك ام الحاكم أبي عبد هللا وغيره مشعر بأنه يكفي ليه أن يسمع م"قال ابن الص اح: حريث لكونه صغيرًا، 

ن لم توجد الصحبة العرلية واالكتفاء لي هذا لمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه لي الصحابي  الصحابي أو يلقاه، وا 
وال الصحبة العرلية لي  لم نشترط طول الصحبة لي الصحابي ، يعني إذا"نظرًا إلى مقتضى اللفظين ليهما

 لصحبة. باب أولى لما يقتضيه لفظ ا الصحابي ل ا تشترط لي التابعي من
المخضرمون، الذين  بأي القسمين وهمبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف لي إلحاقهم "قال ابن حجر: 

لعدهم ابن عبد البر لي الصحابة، وادعى  -صلى هللا عليه وسلم-أدركوا الجاهلية واإلس ام ولم يروا النبي 
-من أدركوا الجاهلية واإلس ام ولم يروا النبي  المخضرمون "، عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول: إنهم صحابة

يعني ذكرهم لي االستيعاب، ذكرهم لي هم ابن عبد البر لي الصحابة، هؤالء عد -عليه الص اة والس ام
االستيعاب، لكن ه  مجرد الذكر يعني إثبات الصحبة؟ ه  ذكر الرج  لي اإلصابة يثبت الصحبة له؟ أو أن 

 صحبتهم، والراجح عدم إثبات الصحبة لهم، وهم القسم الرابع. ابن حجر ذكر أقوام اختلف لي
هنا ابن عبد البر ذكر المخضرمين لي االستيعاب، ادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول: إنهم صحابة، 
وليه نظر؛ ألن ابن عبد البر ألصح لي خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعًا مستوعبًا أله  القرن 

ن لم يكونوا صحابة، ول، أله  األ والصحيح أنهم معدودون لي كبار التابعين، سواًء عرف أن القرن األول وا 
لبلغ  جاشي أم ال، وذكر مسلم المخضرمينكالن -صلى هللا عليه وسلم-الواحد منهم كان مسلمًا لي زمن النبي 

بن ميمون، وعبد خير بن يزيد، وأبو بهم عشرين نفسًا، منهم: أبو عمرو الشيباني، وسويد بن غفلة، وعمرو 
 عثمان النهدي، وممن لم يذكرهم: أبو مسلم الخوالني، واألحنف بن قيس، وهللا أعلم.

قبلتين؟ أو أنفق قب  ه  هم من صلى إلى ال األولون، واختلف لي المراد ليهم ومن أكابر الصحابة السابقون 
السابقون األولون؟ أو هم الذين أسلموا قب   حاب الشجرةر بعد الفتح؟ أو هم أصدون من أنفق وهاج الفتح وهاجر



الهجرة؟ المقصود مسألة خ الية بين أه  العلم، واألكثر على أنهم من صلى إلى القبلتين قب  نسخ القبلة إلى 
 من الصحابة هم السابقون األولون. بيت المقدس، هؤالء

وليهم العشرة المبشرون بالجنة، وليهم أه  بدر،  ولي الصحابة المهاجرون واألنصار وليهم العبادلة األربعة،
، ابن عباس، المقصود أنهم متفاوتون لي الفض ، ليهم العبادلة األربعة وهم: ابن عمروليهم أه  بيعة الرضوان، 

ابن الزبير، عبد هللا بن عمرو بن العاص، وليس ليهم ابن مسعود، وليس ليهم ابن مسعود، لماذا؟ ألن ابن 
سئ  اإلمام أحمد ه  ابن أخرت ولياتهم حتى احتيج إلى علمهم، ولاته، وأما هؤالء األربعة لتمسعود تقدمت 

ووهم صاحب الصحاح لأدخ  ادلة األربعة لالمقصود بهم هؤالء، مسعود ليهم؟ لقال: ال، لإذا قي : هذا قول العب
 ن هؤالء يميزون لي الصحابة. ليهم ابن مسعود، المقصود أ

  .الفقهاء السبعة من أه  المدينة، هؤالء من التابعين سبعةكابر التابعين من أ
 لخررررررررررررذهم عبيررررررررررررد هللا عررررررررررررروة قاسررررررررررررم

 ج

 سررررررررعيد أبررررررررو بكررررررررر سررررررررليمان خارجررررررررة 
  ج
 

سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن،  سبعة:
وذكر ابن المبارك سالم بن عبد هللا بن عمر بدل أبي سلمة، ار، د هللا بن عتبة، وسليمان بن يسوعبيد هللا بن عب

  ن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم، على ك  حال السابع مختلف ليه.وذكر أبو الزناد أبا بكر ب
 لخررررررررررررذهم عبيررررررررررررد هللا عررررررررررررروة قاسررررررررررررم

 ج

 سررررررررعيد أبررررررررو بكررررررررر سررررررررليمان خارجررررررررة 
  ج
 

 سبعة.
 ؟عيد بن المسيب هو ألض  التابعين، لقي  له: لعلقمة واألسوداختلف لي ألض  التابعين لقال أحمد بن حنب : س

ي عثمان النهدي وقيس بن وعنه أنه قال: ال أعلم لي التابعين مث  أباألسود، لقال: سعيد بن المسيب وعلقمة و 
نة اختلف الناس لي ألض  التابعين لأه  المدي"وقال الشيخ أبو عبد هللا بن خفيف الزاهد الشيرازي: أبي حازم، 

يقولون: سعيد بن المسيب، وأه  الكولة يقولون: أويس القرني، وأه  البصرة يقولون: الحسن البصري، وهؤالء 
كلهم أئمة لض اء، لكن لو جئنا إلى النص المرلوع ألثبتنا أن ألض  التابعين على اإلط اق أويس؛ ألن الخبر 

يدعو له، لعلى هذا هو ألض   طلب من أويس أن -رضي هللا عنه-ليه صحيح لي صحيح مسلم، عمر 
 التابعين على اإلط اق، نعم إن جئنا إلى العلم لسعيد ال يدانيه أحد.

"فاألول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن ثم نشر الحالظ ما طواه لي أول األمر وما لفه لقال: 
من قول أو لع  أو تقرير أو  -لص اة والس امعليه ا-لاألول: وهو ما أضيف إلى النبي ، دون التابعي فيه مثله"

والثاني: وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو لع  المرلوع، وهو اسم مفعول من الرلع، وصف يسمى 
من دونه يسمى لثالث: وهو ما أضيف إلى التابعي لوا، اسم مفعول من الوقف ضد الرلع، يسمى الموقوف

ويجوز لي جمعه المقاطع والمقاطيع بإثبات الياء آخر الحروف وحذلها المقطوع، اسم مفعول من القطع، 
كالمساند والمسانيد، والمراس  والمراسي ، والمفاتح والمفاتيح، لكن المنقول لي مث  المقاطيع عند البصريين سوى 

 الجرمي اإلثبات جزمًا، والجرمي مع الكوليين لي جواز الحذف، واختاره ابن مالك.
والمقطوع: ما ، والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي، -عليه الص اة والس ام-ضيف إلى النبي المرلوع: ما أ
 بالمقطوع التعبير وجدت وقد ،..المنقطع غير هو"قال ابن الص اح لي المقطوع: ابعي لمن دونه، أضيف إلى الت



ذكره ابن الص اح عن  وعكس ما، وغيرهما الطبراني القاسم وأبي الشالعي ك ام لي الموصول غير المنقطع عن
دنه موقوف ومن و  ابعيالشالعي ما حكاه الخطيب عن بعض أه  العلم بالحديث أن المنطقع ما روي عن الت

 يقول الحالظ العراقي:  "وهذا غريب بعيد"قال ابن الص اح: عليه من قوله أو لعله، 
 وسررررررررررررم  بررررررررررررالمقطوع قررررررررررررول الت ررررررررررررابعي
 تعبيررررررررررررررررررره برررررررررررررررررره عررررررررررررررررررن المنقطررررررررررررررررررع  

 

ررررررررررررررررررررررالعيولعلررررررررررررررررررررره وقرررررررررررررررررررررد رأى لل   ش 
 وعكسرررررره اصررررررط اح البردعرررررري: قلررررررت

 

ويجوز إط اق الموقوف على ما يروى عن التابعي لمن دونه لكن مع التقييد، إذا قي : هذا موقوف لهو من قول 
صحابة، لكن إذا قي : هذا موقوف على سعيد أو على الحسن البصري يجوز، يجوز إط اق الموقوف على ما 

للك أن تقول: هذا الخبر موقوف على الحسن أو على سيعد أو التقييد، التابعي لمن دونه لكن مع يروى عن 
 نحوهما.

ال ال ه  يمكن أن  ؟ها ؟ الموقوف ليه الموصول والمنقطع، المقطوعاآلن المرلوع ليه المتص  والمنقطع، صح وا 
لكن ه   يقال: متص  مقطوع؟ نعم إذا كان ك  واحد ممن رواه قد سمعه ممن لوقه إلى التابعي لهو مقطوع،

نستطيع أن نقول: متص  مقطوع؟ قال بعضهم: ال يمكن، لماذا؟ للتنالر اللفظي بين الكلمتين، التنالر اللفظي 
تقول: جاء الطوي  القصير، إذا جاء رج  طوي  عمره، بين الكلمتين، كيف تقول: مقطوع متص ؟ يعني مث  ما 

إلى قامته لتقول: من زاويتين  أن تنظر إليه، و ه  تقول: جاء الطوي  القصير وقامته قصيرة عمره مائة سنة
لى عمره لتقول: ال مثله مثلما تقول: المتص  المقطوع، هذا تنالر الطوي ، ال شك أن هذا تنالر لفظي قصير، وا 

لفظي، لمنهم من يمنع إط اق المتص  على المقطوع الذي أضيف إلى التابعي لمن دونه لوجود هذا التنالر 
مع انفكاك الجهة، ليقول: ال مانع من أن يقال: هو مقطوع باعتبار اإلضالة إلى التابعي  ومنهم من ينظر إليه

 لمن دونه، وهو متص  باعتبار أن إسناده ليس ليه انقطاع.
 ،األثر :-وهما الموقوف والمقطوع-يعني أنه يقال لألخيرين  األثر" :"ويقال لألخيرين: -رحمه هللا-قال الحالظ 

  ما ظهر على األرض من مشي ر على األرض من مشي الشخص، وهو لي األصوهو لي األص  ما ظه
 قال زهير: الشخص، 

 ال ينتهرررري العمررررر حتررررى ينتهرررري األثرررررُ   ج  والمرررررررء مررررررا عرررررراش ممرررررردود لرررررره أثررررررررُ 
 

قال أبو القاسم لخرسانيين"، تعريف الموقوف باألثر، ا ءفقهاالوهو موجود لي اصط اح "قال ابن الص اح: 
، واألثر ما يروى عن -صلى هللا عليه وسلم-م الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي منه"الفوراني: 
جهة العلم وقد وجد ذلك لي ك ام األئمة كثيرًا، لفي الرسالة لإلمام الشالعي: و  -مرضي هللا عنه-الصحابة 

 "الاًل بالكتاب والسنة واآلثاروأما القياس لإنما أخذناه استد"وقال لي الرسالة أيضًا: الكتاب والسنة واآلثار"، 
وظاهر تسمية اإلمام البيهقي كتابه المشتم  على األنواع الث اثة معرلة السنن واآلثار، ومثله تسمية الطحاوي 

يؤيد ما رآه المحدثون، كما عزاه إليهم النووي من إط اق األثر على  (مشك  اآلثار)و (شرح معاني اآلثار) :كتابيه
، وما يروى عن الصحابة -عليه الص اة والس ام-األثر شام  لما يروى عن النبي المرلوع، لوقوف و الم

 والتابعين، ويؤيده انتساب بعض المحدثين إلى األثر كالحالظ العراقي يقول: 
 يقررررررررررررررررول راجرررررررررررررررري رب رررررررررررررررره المقترررررررررررررررردر  

 

 عبرررررررد الرررررررر حيم برررررررن الحسرررررررين األثرررررررري  
 



عن أسد بن سعيد  اريابي عن صالح بن بيانفولي الجامع للخطيب البغدادي من حديث عبد الرحيم بن حبيب ال
))ما جاء عن هللا لهو لريضة، وما جاء عني لهو حتم الكولي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرلوعًا: 

 ولريضة، وما جاء عن أصحابي لهو سنة، وما جاء عن أتباعي لهو أثر، وما جاء عن من دونهم لهو بدعة((
 يابي هذا رمي بالوضع.ر والخبر باط  ال أص  له، والفا

المسند: مبتدأ مرلوع صحابي بسند ظاهره االتصال،  والمسند: مرلوع صحابي بسند ظاهره االتصال، المسند:
بسند ظاهره االتصال بأن يكون  -صلى هللا عليه وسلم-خبره مرلوع صحابي أي ما رلعه الصحابي إلى النبي 

، مرلوع "كالجنس تبر، قال ابن حجر: "لقولي مرلوعقد تحمله عن من لوقه بطريق معمن رواته  ك  راو  
يعني  "وقولي صحابي كالفص  يخرج ما رلعه التابعي لإنه مرس "كالجنس، يعني يشم  المحدود وغير المحدود، 

ره االنقطاع، ويدخ  ظاهره االتصال، يخرج ما ظاه"وليس بمسند، أو من دونه لإنه معض  أو معلق، وقولي: 
 ."وجد ليه حقيقة االتصال من باب أولىوما ي ليه االحتمال

ويفهم من التقييد بالظهور أن االنقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت له اللقاء ال يخرج الحديث 
وهذا التعريف موالق لتعريف الحاكم لإنه قال مة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، عن كونه مسندًا إلطباق األئ

متص ًا إلى صحابي  هر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخهمسند ما رواه المحدث عن شيخ يظال"لي المعرلة: 
وذهب ابن مسندًا الرلع مع االتصال، لعلى هذا يشترط لتسمية الخبر  "-صلى هللا عليه وسلم-إلى رسول هللا 

مسند المرلوع إلى النبي خاصة، ال -صلى هللا عليه وسلم-المرلوع إلى النبي  د البر لي التمهيد إلى أن المسندعب
صلى هللا -وقد يكون متص ًا كمالك عن نالع عن ابن عمر عن رسول هللا  ،خاصة -صلى هللا عليه وسلم-

ن -صلى هللا عليه وسلم-، أو منقطعًا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول هللا -عليه وسلم ، لهو وا 
، -صلى هللا عليه وسلم-سند؛ ألنه قد أسند إلى النبي ألن الزهري لم يسمع من ابن عباس لهو م كان منقطعاً 

  وعلى هذا لالمسند والمرلوع شيء واحد، واالنقطاع يدخ  عليهما جميعًا، ويلزم من ذلك شموله المرس
س  وهو مخالف للمستفيض من عم  أئمة الحديث لي مقابلة بين المر "قال ابن حجر لي النكت: والمعض ، 

، وذهب الخطيب إلى أن المسند ما اتص  إسناده ولو كان موقولًا "ل انأرسله و  ل انوالمسند ليقولون: أسنده 
إال أن أكثر استعمالهم له ليما أسند عن "على الصحابي أو غيره، وقد عزاه لي الكفاية أله  الحديث، ثم قال: 

 خاصة".  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
 أقوال:  على هذا يكون المسند ليه ث اثة

دون  -عليه الص اة والس ام-لى النبي واًء كان متص  أو منقطع، ما رلع إس المرلوع، المسند هو المرلوع المسند
أو هو المرلوع مع االتصال، وهذا قول ابن عبد البر،  ما يضاف إلى غيره، سواًء كان متص ًا أو منقطعًا، وهذا

ابن عبد البر يرى أن تص ًا وهو قول الحاكم، ع إذا كان مما يراه الحاكم، والمرلوع إذا كان متص ًا، والمرلو 
المسند هو المرلوع سواًء كان متص ًا أو منقطعًا، والخطيب يرى أن المسند ما اتص  إسناده، سواًء كان مرلوعًا 

 قال الحالظ العراقي:أو موقولًا على غيره،  -عليه الص اة والس ام-إلى النبي 
 والمسررررررند المرلرررررروع أو مررررررا قررررررد وصرررررر 

لررررررررع مررررررررع الوصرررررررر  معرررررررراوالثالررررررررث ا  لر 
 ج

 لررررررو مررررررع وقررررررف وهررررررو لرررررري هررررررذا يقرررررر  
 شرررررررررررط برررررررررره )الحرررررررررراكم( ليرررررررررره قطعررررررررررا

 



 سم.
اآلل أضفت وصحبه إن  وصحبه "صلى هللا عليه وعلى آله وسلم- فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي"

قوله تعالى: لي  يتأدى به الطلب -صلى هللا عليه وسلم-لأضف الصحب، ذكرنا سابقًا أن االقتصار على النبي 
عليه -لإذا اقتصرنا للنقتصر على النبي  [( سورة األحزاب14)] }َيا َأيَُّها الاِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليم ا{

ن أضفنا اآلل للنضف الصحب؛ ألن اآلل أوصى بهم النبي -الص اة والس ام ، كما -عليه الص اة والس ام-، وا 
الدين، وهم  هم وصلنا الدين، وهم الذين نصروالمن طريق ة، والصحب لهم حق على األمةلصحيحلي األحاديث ا

اآلل  -عليه الص اة والس ام-الذين نشروه، وهم الذين حفظوه، وهم الذين أدوه وبلغوه، لإذا زدنا على النبي 
والض، ل ا نقتصر للنضف الصحب، ال سيما وأن االقتصار على اآلل صار شعارًا لبعض طوائف المبتدعة كالر 

على اآلل دون األصحاب، كما أننا ال نقتصر على األصحاب دون اآلل؛ ألنه صار شعارًا لقوم آخرين من 
لإن ق   ،-صلى هللا عليه وسلم-أو نقتصر على النبي  لإذا أضفنا اآلل للنضف الصحبالمبتدعة كالنواصب، 

 ..عدده.
أو إلى إمام ذي صفة  -وسلموصحبه  عليه وعلى آله صلى هللا- ل عدده فإما أن ينتهي إلى النبيفإن ق"

وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من  وفيه الموافقة، والثاني النسبي، فاألول العلو المطلق، علية كشعبة
وهي استواء عدد اإلسناد من  وفيه المساواة، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، ر طريقهغي

ويقابل ، هي اَّلستواء مع تلميذ ذلك المصنفو  وفيه المصافحة، إسناد أحد المصنفينمع  هالراوي إلى آخر 
 ". العلو بأقسامه النزول
"فإما أن ينتهي إلى النبي  يعني إن ق  عدد رجال اإلسناد "فإن قل عدده": -رحمه هللا تعالى-نعم، يقول الحالظ 

، ألول هو العلو المطلق، والثاني النسبي"أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فا -صلى هللا عليه وسلم-
يتفاوتون من حديث إلى آخر قلة وكثرة، لبعض األحاديث تروى بأسانيد قليلة،  رجال اإلسناد الموص  إلى المتن

م بالعالي، والثاني رجالهم عددهم قلي ، وبعضها بأسانيد تطول ويكثر الرواة ليها، لاألول يسمى عند أه  العل
-عليه الص اة والس ام-لعالي ما ق  عدد رواته، ما ق لَّت ليه الوسائط بين المصنف وبين النبي ايسمى بالنازل، ل

والمراد ، -عليه الص اة والس ام-والنازل: ضده ما كثر عدد رواته وكثرت الوسائط ليه بين المصنف والنبي ، 
كثر، وقد عظمت رغبة المتأخرين لي بقلة الرواة هنا بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد أ

 ،من الثبوت والفهم واالستنباط االشتغال بما هو أهم منهالعلو حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا 
نما كان العلو مرغوبًا ليه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ؛ ألنه ما من راو   من رجال اإلسناد إال والخطأ  وا 

يعني ما من ثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت" قاله الحالظ، لوسائط وطال السند كجائز عليه لكلما كثرت ا
ذا كان عدد الروا  راو   ة كثيرًا كان من الرواة إال ويحتم  أنه أخطأ لإذا كان عدد الرواة قلي ًا كان االحتمال قلي ًا، وا 

 هذا االحتمال كثير. 
: -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام أحمد لرحلة لي الحديث"، ، ولذلك استحبت اطلب العلو سنة"قال ابن الص اح: 

ما تشتهي؟ قال:  "، وقد روينا أن يحيى بن معين قي  له لي مرض موته:من سلف"طلب اإلسناد العالي سنة ع
ويأنس بمناجاته وذكره،  ،هذه أمنيته، بيت خالي وسند عالي، بيت خالي ليخلو بربه "بيت خالي وسند عالي"



مش يتمنى..، يتمنى طول عمر، يتمنى قصور وضياع ومزارع، يتمنى ه غايته لي هذه الدنيا، وسند عالي هذ
ال، ال يتمنى هذا كله؛ ألن الدنيا ال شيء، ال تزن عن هللا جناح بعوضة، والغنى الحقيقي غنى النفس،  أرصدة،

 وهللا المستعان.
لقه أو االتصال ليه أحفظ أو أ رجاله أوثق أوكأن يكون  ان لي النزول مزية ليست لي العلوقال الحالظ: لإن ك

أظهر ل ا تردد لي أن النزول أولى، ونق  ابن كثير عن بعض المتكلمين أنه كلما طال اإلسناد كان النظر لي 
قاب  ما ذكرناه" معنى هذا قال ابن كثير: "وهذا ال يلتعدي  أكثر ليكون األجر على قدر المشقة، التراجم والجرح وا

تبحث لي  بعض المتكلمين يقول: إن اإلسناد النازل ألض  من اإلسناد العالي، لماذا؟ ألنك وأنتن الك ام ع
أنت لي ساعة إال ربع تنتهي من  هؤالء الرواة يحتاج إلى ربع ساعةوك  واحد من  حديث رجاله ث اثة مث اً 

ال ال؟ بينما لو كان الحديث تساعي تحتاج لي تسعة ك  واحد ربع س اعة نحتاج إلى ساعتين الحديث، صح وا 
وربع، نعم، نحتاج إلى ساعتين وربع، لهذا أكثر مشقة، لهو ألض  واألجر على قدر النصب، نقول: ال، هذا 

وأنت من المتكلمين، أنت ال تفهم الصنعة، هؤالء الث اثة الذين روي من طريقهم ك  واحد يحتم   ال يعنيك أمر
أقوى من  ولئك التسعة يحتم  أنه أخطأ، لاحتمال الخطأ لي النازلأنه أخطأ من هؤالء الث اثة، وك  واحد من أ

 نعم.احتمال الخطأ لي العالي، لالعلو ألض ، 
 :......طالب
 نعم؟
 ......:طالب

أنت إذا نظرت إلى السند لوجدته برجال عدده أق  لهو عالي، ولي الغالب أن هؤالء الث اثة قد طالت أعمارهم، 
ذا نظرت إلى اإلسناد الن  لب أن أعمارهم المدد بينهم قصيرةازل وجدت أن رجاله أكثر، ولي الغاوا 

بذلك العدد القلي  بالنسبة إلى أي سند آخر  -صلى هللا عليه وسلم- لإن ق  عدد رجال السند وانتهى إلى النبي
 -والس ام عليه الص اة-يرد به ذلك الحديث بعينه لهو العلو المطلق، يعني إذا كان العلو بين المصنف والنبي 

هذا علو مطلق، لكن إذا كان العلو بين المصنف وبين إمام من أئمة الحديث كشعبة مث ًا، لهو علو نسبي لإن 
ال لصورة العلو ليه موجود سند صحيحاتفق أن يكون مع العلو  ة ما لم يكن موضوعًا لهو كان الغاية القصوى وا 

 كالعدم.
ن ق  عدد رجال السند وانتهى إلى إمام من  والفقه  صفة علية كالحفظ والضبط واإلتقان ذيأئمة الحديث وا 

وهو ما  النسبيلهو العلو  وغيرهم وسفيان الثوري والشالعي والبخاري ومسلم والتصنيف وغير ذلك كشعبة ومالك
 يق  العدد ليه إلى ذلك اإلمام، ولو كان العدد من ذلك اإلمام إلى منتهاه كثيرًا.

ثًا، غالبها عن المكي بن إبراهيم عن لفي البخاري منها اثنان وعشرون حدي ث اثيات،على ما لي الكتب الستة الوأ 
عن سلمة بن األكوع، أعلى ما لي الكتب الستة الث اثيات، لي البخاري منها اثنان وعشرون  يزيد بن أبي عبيد

ال حديث لي مسلم و عن سلمة بن األكوع، وليس  ًا، وغالبها عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيدحديث
النسائي، ابن ماجه ليه شيء يسير وكذلك الترمذي، ولي المسند أكثر من ث اثمائة ث اثي، وكذلك أبو داود و 



 وكثير منلدين كبيرين، شرح ث اثيات المسند، وهي مجموعة شرحها السفاريني لي مج ثي لقدم مؤلفهحديث ث ا
 لك على اإلمام أحمد أيضًا.لتقدم اإلمام ما أحاديث الموطأ ثنائيات وث اثيات

أمامنا موجود، وال نعرف أن نحسب  كيف؟ السند ؟لي سنن أبي داود حديث اختلف ليه ه  هو ث اثي أو رباعي
أبو داود يروي أص  الخبر  ؟اختلف ليه ه  هو ث اثي أو رباعي رواة؟! حديث أبي برزة لي الحوضكم عدد ال

، لالقصة ث اثية، لكن الخبر الذي هو المقصود المرلوع لي عن ث اثة، يرويه عن أبي برزة بواسطة اثنين
ن زعم  الحوض رباعي؛ ألن الواسطة بين أبي برزة وبين الراوي عنه رج  مبهم، لهو رباعي وليس بث اثي، وا 

 ألن القصة ث اثية. بعضهم أنه ث اثي
وصول إلى شيخ أحد المصنفين "وهي اللي العالي الموالقة،  "وفيه الموافقة": -رحمه هللا تعالى-قال الحالظ 

، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، تص  إلى محمد بن بشار من غير من غير طريقه"
 بن سعيد من غير طريق مسلم وهكذا.  طريق البخاري، تص  إلى قتيبة

ريق من غير ط -محمد بن جعفر-، تص  إلى غندر وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك" وفيه البدل،"
 من غير طريق محمد بن بشار وهكذا. البخاري، و 

المساواة يعني لي  "وفيه المساواة وهو استواء عدد اإلسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين"
هذه مساواة، لكن ه  هو  ساوى ليها البخاري  ظ العراقي أحاديث تساعياتوعند الحال البخاري حديث تساعي
ال نازل؟ عالي جدًا؛ ألن البخاري عالي عند البخاري و  ال نازل؟ تساعي؟ نازل جدًا، عالي عند الحالظ العراقي وا  ا 

مات سنة مائتين وستة وخمسين، والعراقي مات سنة ثمانمائة وستة، بينهم خمسة قرون ونصف،  -رحمه هللا-
ث بواسطة تسعة، هذا بواسطة تسعة، والعراقي يروي الحدي -عليه الص اة والس ام-ويروي الحديث عن النبي 

 اقي وهذا نازل بالنسبة للبخاري. عالي بالنسبة للعر 
لكأن اإلمام العالم المتأخر صالح ذلك اإلمام القديم؛  "وفيه المصافحة وهي اَّلستواء مع تلميذ ذلك المصنف"

قسميه  ، لما عرف الحالظ العلو ووضح المراد به، وذكرك المصنف القديم لكأنه صالحهألنه ساوى تلميذ ذل
الص اح بقوله:  المطلق والنسبي، ذكر أقسام ثاني نوعيه وهو النسبي، لأول هذه األقسام: الموالقة، وعرلها ابن

 ذلك عن الحديث ذلك لك يقع الذي العدد من أق  بعدد ياً عال مث اً  ليه مسلم شيخ عن الحديث لك يقع أن هي
ا روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثًا للو رويناه من ومث  له الحالظ بما إذ، عنه مسلم عن رويته إذا الشيخ
لو روينا ذلك الحديث كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، هذا ك ام الحالظ، و  يعني لو رويناه من طريق البخاري  طريقه،

 لقد حصلت لنا الموالقة مع لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مث اً 
 البخاري لي شيخه بعينه مع علو اإلسناد على اإلسناد إليه.

حالظ الذهبي يعتني بذلك كثيرًا لي سير هذه األنواع يعتني بها كثير من الذين يصنفون لي التراجم والسير، وال
بذلك ولي تذكرة الحفاظ، ويذكر من أحاديث المترجم ما يقع له عاليًا، يعتني  أع ام النب اء ولي تاريخ اإلس ام

 كثيرًا.
 مسلم شيخ مث  هو مسلم، شيخ غير شيخ عن العلو هذا لك يقع أنوالثاني: البدل وهو كما قال ابن الص اح: 

 ن طريق أخرى إلى القعنبي عن مالكومثاله لي الحديث السابق: أن يقع ذلك اإلسناد بعينه م، الحديث ذلك يل



 ةموالق إنه: ذكرناه ليما ليقال الموالقة إلى البدل يرد وقد" قال ابن الص اح:يكون القعنبي بداًل ليه من قتيبة، ل
 لعدم والبدل الموالقة اسم يطلق ال لكن وبدل، لقةامو  اً أيض لهو اً عالي ذلك يكن لم ولو مسلم، شيخ شيخ لي عالية

 ".إليه االلتفات
 ت حاجية.وليس الحديث، أقول: هذه أمور تكميلية وليست من صميم علم أقول: هذه أمور تكميلية
مثلما وقع من  -صلى هللا عليه وسلم-وبين رسول هللا  أن يقع بين الراوي من المتأخرين والثالث: المساواة وهي

كأن يروي النسائي مث ًا حديثًا قال ابن حجر: ، -عليه الص اة والس ام-العدد بين مسلم أو البخاري إلى النبي 
وقد وجد، وجد عند النسائي حديث يرويه النسائي  د عشر نفساً أح -صلى هللا عليه وسلم-يقع بينه وبين النبي 

بواسطة أحد عشر رج ًا، وهو أطول إسناد عنده، ب  أطول إسناد لي الكتب  -عليه الص اة والس ام-عن النبي 
كأن يروي النسائي مث ًا حديثًا يقع بينه وبين النبي "قال ابن حجر: ة، حديث يتعلق بفض  سورة اإلخ اص، الست
صلى هللا عليه -ليقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي  أحد عشر نفساً  -لى هللا عليه وسلمص-

لنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع  ،أحد عشر نفساً  -صلى هللا عليه وسلم-يقع بيننا وبين النبي  -وسلم
 ."النظر عن م احظة ذلك اإلسناد الخاص

بين البخاري  هذا ليه تسعة ))وي  للعرب من شر قد اقترب((نده حديث تساعي: البخاري ع يعني مث  ما مثلنا
 ة قرون ونصف عنده أحاديث تساعية، والحالظ العراقي وهو بعد البخاري بخمس-عليه الص اة والس ام-والنبي 

 لهذه مساواة.
سلمًا أو البخاري لي ذلك لتكون كأنك لقيت م قع تلك المساواة مع تلميذ المصنفوالرابع: المصالحة: وهي أن ت

 شيخك لشيخ المساواة كانت لإن"قال ابن الص اح: كونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم، الحديث وصالحته به ل
 اإلمام ذلك نزول لوال إذ لنزول تابع علو العلو من النوع هذا أن اعلم"ثم قال: وهكذا"،  لشيخك المصالحة كانت

حالظ العراقي؛ ألن المسألة يعني لوال وجود التساعي لي البخاري ما ع ا ال "إسنادك يل أنت تع ُ  لم إسناده يل
وهذا نازل بالنسبة للبخاري، لوال نزول البخاري لي هذا الحديث التساعي لما ع ا  نسبية هذا عالي بالنسبة للعراقي

 الحالظ العراقي ليه، ثم ذكر ابن الص اح أنواعًا من العلو منها:
 عن الحالظ البيهقي عن واحد عن بهه أخبر  شيخ عنقدم ولاة الراوي، ومث  له بما يرويه العلو المستفاد من ت

 نوا   الحاكم عن خلف بن بكر أبي عن واحد عن به أخبرني شيخ عن لذلك روايتي من أعلى هللا عبد أبي الحاكم
تج عن تقدم ولاة الراوي؛ يعني علو ناشئ ونا، خلف ابن ولاة على البيهقي ولاة لتقدم العدد يل اإلسنادان تساوى 

أكثر من ث اثين سنة، يقرب  ة، ومات ابن خلف سنة سبع وثمانينألن البيهقي مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائ
ي مسألة عن شيخ تقدمت ولاته فرق بينهما، لتقدم ولاة البيهقي تورث علو، يعني عن كونك ترو المن ث اثين سنة 

شيخ آخر تأخرت ولاته لأدركه يروي عنه  والشيخ هذا يروي عن شيخأقرانك،  بحيث لم يدركه كثير من جداً 
 أنت أعلى منهم؛ ألنك أدركت شيخًا تقدمت ولاته. ؤكك ورلقازم اؤ 

وسماع  خ واحد وسماع أحدهما من ستين سنةمث  أن يسمع شخصان من شي :العلو المستفاد من تقدم السماع
 لاإلسناد إلى األول الذي تقدم سماعه أعلى. لي العددإذا تساوى السند إليهما اآلخر من أربعين سنة، ل



م النزول، لك  قسم من أقسا المرغوب ليهمقاب  العلو السابق  "ويقابل العلو بأقسامه النزول": -رحمه هللا-قال 
خ الًا لمن زعم أن العلو قد يقع غير "قال الحالظ: العلو ضده قسم من أقسام النزول تدرك من التفصي  السابق، 

وأما قول الحاكم أبي عبد هللا لع  قائ ًا يقول: النزول ضد العلو لمن عرف "قال ابن الص اح: "، و ابع للنزولت
إلى آخر ك امه، لهذا ليس نفيًا  "العلو عرف ضده وليس كذلك، لإن للنزول مراتب ال يعرلها إال أه  الصنعة

نه يعرف بمعرلة العلو، وذلك يليق بما ذكره هو لي لكون النزول ضدًا للعلو على الوجه الذي ذكرته، ب  نفيًا لكو 
، وليس كذلك ما ذكرناه نحن لي معرلة العلو لإنه مفص  -رحمه هللا-معرلة العلو لإنه قصر لي بيانه وتفصيله 

 .-تبارك وتعالى-هللا  دتفصي ًا مفهمًا لمراتب النزول والعلم عن
 ابن معين: وكقول "النزول شؤم" وأبي عمرو المستملي:ني كقول علي بن المدي ثم إن النزول حيث ذمه من ذمه

لنزول ما يجبره كزيادة الثقة برجاله على مع الهو محمول على ما إذا لم يكن " اإلسناد النازل قرحة لي الوجه"
أو إجازة أو مناولة أو تساه  من  تص ًا بالسماع، ولي العالي حضورالعالي، أو كونهم أحفظ أو ألقه، أو كونه م

رواته لي الحم  ونحو ذلك، لإن العدول حينئذ إلى النزول ليس بمذموم وال مفضول؛ ألن العبرة، العبرة لي  بعض
بثقة الرواة، وشدة االتصال، لإذا تساوى اإلسنادان العالي والنازل لي ثقة الرواة وتمام  األسانيد بنظالة األسانيد،

ن العلو تكميلي، : إثقة رواته قدم على العالي؛ ألنه كما قلنا االتصال قدم العالي، لكن إذا تميز النازل بزيادة لي
 أقول: تكميلي، قد يصح السند وهو نازل، وقد يضعف السند وهو عالي.

عن عبد هللا أو  عن أبي وائ أحب إليكم  : األعمشقال ي شرح ألفيته: "قد روينا عن وكيعيقول الحالظ العراقي ل
أحب إليكم الواسطة باثنين أو بخمسة؟ نعم، لقلنا:  ة عن عبد هللا،عن إبراهيم عن علقمسفيان عن منصور 
أقرب، األعمش عن أبي وائ  أقرب، لقال: األعمش شيخ، وأبو وائ  شيخ، وسفيان عن   األعمش عن أبي وائ

منصور عن إبراهيم عن علقمة لقيه عن لقيه عن لقيه، يعني هؤالء أئمة، أولئك شيوخ، لكن هؤالء أئمة، روينا 
الحديث قرب ب  جودة الحديث صحة الرجال، ليس جودة  : "ليس جودة اإلسناد قرب اإلسنادابن المبارك قال عن

ب  جودة الحديث صحة الرجال، وروينا عن السلفي قال: "األص  األخذ عن العلماء، لنزولهم أولى من  اإلسناد
لعالي لي المعنى عند النظر والتحقيق، كما العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذ هو ا

ن بلغت وا   -صلى هللا عليه وسلم-روينا عن نظام الملك قال: "عندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول هللا 
 كما روينا عن السلفي من نظمه: رواته مائة" 

 لررررررريس حسرررررررن الحرررررررديث قررررررررب رجرررررررال
 برررر  علررررو الحررررديث بررررين أولرررري الحفررررظ
ذا مرررررررررررررررا تجمعرررررررررررررررا لررررررررررررررري حرررررررررررررررديث  وا 

 

 عنرررررررررررررررررد أربررررررررررررررررراب علمررررررررررررررررره النقررررررررررررررررراد   
 واإلتقررررررررررررررررررررررران صرررررررررررررررررررررررحة اإلسرررررررررررررررررررررررناد  
 لاغتنمرررررررررررره لررررررررررررذاك أقصررررررررررررى المررررررررررررراد  

 

نما هو علو من حيث  ف إط اقه بين أه  الحديثهذا ونحوه ليس من قبي  العلو المتعار "قال ابن الص اح:  وا 
 ."وهللا أعلم ،المعنى لحسب

ن حديثًا، وأنزل ما ليه التساعي، أنزل وكما ذكرنا أعلى حديث لي البخاري الث اثيات، وعدتها اثنان وعشرو 
ولي السنة حديث لض  سورة اإلخ اص عند النسائي،  ))وي  للعرب من شر قد اقترب((حديث لي البخاري: 



لي طبقة واحدة يروي بعضهم عن لفيه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا أنزل إسناد، ستة 
  .نعمبعض، 

 سم.
ن روى كل منهما عن ا، ى عنه في السن واللقي فهو األقرانفإن تشارك الراوي ومن رو " ن وا  آلخر فالمدبج، وا 

عن األصاغر، ومنه اآلباء عن األبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه  فاألكابر روى عمن دونه
 . "عن جده

ن روى ، األقرانفإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو ": -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ  وا 
يتضح األقران هنا لي  لي السن واإلسناد، يعني الزم اء األقران هم المتقاربون  "كل منهما عن اآلخر فالمدبج

ن لي الدراسة لي هذه األيام لي الدراسة النظامية، يعني الذين هم لي سنة واحدة من الدراسة هم أقران، متقاربو 
هذا ال يفرق، لكن لي الدراسة سابقًا لي المساجد يوجد من عمره  ةالسن، يعني إن زاد واحد سنة أو نقص سن

حيح، أقران؟ نعم، ال، هم زم اء ص :سبعون سنة، ويوجد من عمره عشر سنوات لي حلقة الشيخ، هؤالء نقول لهم
فيته  اح، وزاد العراقي لي شرح ألهم المتقاربون لي السن واإلسناد، قاله ابن الص لكن ليسوا بأقران، لاألقران

سنادهما"قال الحاكم: غالبًا،  أبو عبد "وربما اكتفى الحاكم قال ابن الص اح: "، و إنما القرينان إذا تقارب سنهما وا 
ن كان بينهم بون لي  ن لم يوجد التقارب لي السن، وعلى هذا يمكن أن يسمى أقران وا  هللا بالتقارب لي اإلسناد، وا 

 أعمارهم.
نقول: هذه رواية أقران، روى زيد عن عمرو هذه رواية األقران،  رو وهم أقراني إذا روى زيد عن عموالمدبج يعن

 وي عن الثاني، عمرو يروي عن زيدلإن روى عمرو عن زيد أيضًا هذا المدبج، يعني ك  واحد من األقران ير 
 أقرانأقران، رواية عمرو عن زيد  وزيد يروي عن عمرو، هذا يسمونه إيش؟ المدبج، لكن رواية زيد عن عمرو

 وهكذا.
والمدبج بضم الميم ولتح الدال وتشديد الباء الموحدة وآخره جيم إذا روى ك  من القرينين عن اآلخر هذا يسمى 

، لعلى هذا لإن رواية وهو أخص من األقران لك  مدبج أقران وليس ك  أقرن مدبجاً  عند أه  العلم المدبج،
 القرين عن قرينة تنقسم إلى قسمين:

يمان التيمي عن مسعر وال يروي اآلخر عنه ليما يعلم، ومثاله: رواية سل ي أحد القرينين عن اآلخر: أن يرو األول
قال الحاكم: ال أحفظ لمسعر عن سليمان رواية، يعني سليمان التيمي يروي عن مسعر بن كدام وهما قرينان، 
 ة من األقران لي حديث واحدع جماعوقد يجتم"قال العراقي: يروي عن سليمان، هذه رواية أقران، ومسعر ال 

 يحيى بن معين عن علي بن المديني عن ن حنب  عن أبي خيثمة زهير بن حربكحديث رواه اإلمام أحمد ب
عن عائشة عن أبي سلمة عن عبيد هللا بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص  ء كلهم أقران،هؤال

لأحمد واألربعة بعده  "خذن من شعورهن حتى تكون كالولرةيأ -صلى هللا عليه وسلم- كنا أزواج النبي"قالت: 
ال النزول؟ يلزم منه النزول،  ،خمستهم أقران، خمسة أقران يروي بعضهم عن بعض ويلزم من هذا العلو وا 

 هاني.بوصنف لي رواية األقران أبو الشيخ األص



رقطني وجمع ليه كتابًا حال ًا لي والثاني: أن يروي ك  من القرينين عن اآلخر وهو المدبج، وبذلك سماه الدا
ولي التابعين رواية الزهري  لصحابة رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عن أبي هريرة،ومثاله لي ا مجلد،

قال الحالظ أبتاعهم رواية مالك عن األوزاعي ورواية األوزاعي عنه،  ولي زبير ورواية أبي الزبير عنه،عن أبي ال
ذا ر "لي النزهة:  ليه بحث،  ؟وى الشيخ عن تلميذه صدق أن ك ًا منهما يروي عن اآلخر؛ له  يسمى مدبجاً وا 
، المدبج رواية القرين عن قرينه والعكس، يروي ك  واحد منهما عن اآلخر، لكن إذا روى التلميذ عن "والظاهر ال

ألنه من رواية  لظاهر ال؛ا"، لكن إذا روى الشيخ عن تلميذه ه  يسمى مدبج أيضًا؟ يقول الحالظ: الجادةشيخه 
  ".األكابر عن األصاغر على ما سيأتي

قال ، من الجانبين ل ا يجيء ليه هذا والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه ليقتضي أن يكون ذلك مستوياً 
 رانة لي اإلسناد أو إبدال )عن( بالواو" لائدة معرلة رواية األقمن لوائد معرلة األقران أال يظن الزياد"السيوطي: 

ن إذا نظرت إلى اإلسناد السابق اإلمام أحمد عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي ب
هذه تظنها  (عن)يعني تعرف أن األقران يروي بعضهم عن بعض، ما تأتي إلى  المديني عن عبيد هللا بن معاذ،

ثمة زهير بن حرب ويحيى بن معين وعلي خي، لتقول: روى اإلمام أحمد وأبو (عن)كتبها أنها واو، غلط الناسخ و 
ما تظن هذا؟ اللي ما يعرف يقول: كيف خمسة زم اء يروي  بن المديني وعبيد هللا بن معاذ عن أبيه عن شعبة

بعضهم عن بعض؟ هؤالء الخمسة كلهم يروون عن شخص واحد، الذي ال يعرف أن األقران يروي بعضهم عن 
 ."بالواو (عن)أال يظن الزيادة لي اإلسناد أو إبدال  معرلة األقران السيوطي: "من لوائدبعض قد يصحح، قال 

ن روى عن من دونه فاألكابر عن األصاغر ومنه اآلباء عن األبناء وفي عكسه كثرة ومنهم قال الحالظ:  "وا 
 ع يسمىإذا روى الراوي عن من دونه لي السن أو لي المقدار لليعلم أن هذا النو ، من روى عن أبيه عن جده"

 وألض  أكبر عنه المروي  كون  يتوهم ال أن: ليه الفائدة ومن"الص اح: قال ابن رواية األكابر عن األصاغر، 
رضي هللا - عائشة عن صح وقد، منزلتهما بذلك ليجه  كذلك عنه المروي  كون  األغلب أن إلى اً نظر  الراوي  من
 ."منازلهم الناس زلنن أن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أمرنا": قالت أنها -اعنه

عن تميم  -عليه الص اة والس ام-واألص  لي هذا الباب رواية النبي "قال الحالظ العراقي لي شرح ألفيته: 
هذه من روى عن تميم الداري حديث الجساسة، وهو لي صحيح مسلم،  -عليه الص اة والس ام-الداري، النبي 

 على يقع -يعني رواية األكابر عن األصاغر– ذلك أن ثم"قال ابن الص اح: رواية األكابر عن األصاغر، 
 لي األنصاري  سعيد بن ويحيى كالزهري  عنه المروي  من طبقة وأقدم اً سن أكبر الراوي  يكون  أن: منها أضرب
 عنه والمروي  اً عالم حالظاً  يكون  بأن عنه المروي  من قدراً  أكبر الراوي  يكون  أن: ومنها، مالك عن روايتهما
 عن روايتهما لي راهويه بن وأسحق حنب  بن وأحمد دينار بن هللا عبد عن روايته لي كمالك حسبل وياً ار  شيخاً 
 عن والحفاظ العلماء من كثير كرواية جميعاً  الوجهين من أكبر الراوي  يكون  أن: ومنها، موسى بن هللا عبيد

 ورواية الخطيب عن نيالبرقا وكرواية الصوري، عن روايته لي الغني عبدالحالظ ك ذتهميوت ام أصحابهم
ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر من رواية الصحابي عن التابعي كرواية العبادلة وغيرهم ، ماكوال بن عن الخطيب

من الصحابة عن كعب األحبار، وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي وهكذا، ومن جملة هذا النوع وهو أخص 
ال شك أن اآلباء هم األكابر، واألبناء هم األصاغر،  باء عن األبناءمطلقه، رواية اآلباء عن األبناء، اآل من



ي لرواية اآلباء عن األبناء داخلة لي رواية األكابر عن األصاغر، لكنها مع نوع خصوصية، يعني بعيد أن يرو 
لكنه موجود، وصنف ليه الخطيب كتابًا روى ليه من حديث العباس بن عبد المطلب عن ابنه  األب عن ابنه

 عن وروينا"وقال ابن الص اح: ، مزدلفةالجمع بين الص اتين لي  -صلى هللا عليه وسلم-الفض  أن رسول هللا 
 أبي عن المسيب بن سعيد عن ي الزهر  عن: منها أحاديث -ثقتان وهما- وائ  بن بكر ابنه عن داود بن وائ 
قال الخطيب:  ((موثقة والرج  لقةعم يدال لإن األحمال أخروا)): -صلى هللا عليه وسلم- رسول قال: قال هريرة

األصاغر عن  علمه إال من جهة بكر وأبيه، وعكس ذلك روايةليما ن -عليه الص اة والس ام-ال يروى عن النبي 
كثيرة جدًا، ال يمكن رواية األصاغر عن األكابر، والجادة المسلوكة وأمثاله  األكابر، هذه الجادة هذا هو الغالب

 األص  لي الرواية أن الصغير يروي عن الكبير. ألنها أن يحاط بها
"وأهمه ما لم يسم ليه قال ابن الص اح: وصنف ليه أبو نصر الوائلي الحالظ،  ومنه رواية األبناء عن اآلباء:

 وله جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو: نحو، الجد عن األب عن االبن رواية: أحدهماوهو نوعان:  األب والجد
 أكثر احتج وقدبن العاص،  عمرو بن هللا عبد بن محمد ابن هو وشعيب ،جياد لقهيات أكثرها كبيرة نسخةبهذا 
، شعيب والد محمد ابنه دون  عمرو بن هللا عبد الصحابي على ليه الجد لمطلق حم اً  بحديثه الحديث أه 

شعيب عن أبيه اية عمرو بن واالخت اف لي هذه النسخة معروف عند أه  العلم، منهم من قال: ال يحتج برو 
وعلى هذا يكون الخبر  ل اخت اف لي مرجع الضمير لي الجد ه  يرجع إلى عمرو ليكون الجد محمد عن جدة

قد صرح شعيب لي المراد بالجد قال: عمرو و مرس ؟ أو يرجع إلى شعيب وحينئذ يكون الجد عبد هللا بن عمرو؟ 
يق أن الرواية بهذا اإلسناد ه جمع من أه  التحقبن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو، ولذا الذي يرا 

 حسنة ليست........ على الصحيح وليست مردودة لوجود مث  هذا الخ اف. 
وقد ، القشيرى  حيدة بن معاوية وجده حسنة، كبيرة نسخة اإلسناد بهذا روي  جده عن أبيه عن حكيم بن بهز ونحو

لالجد من هو؟ بهز  ال للخ اف لي الضمير جده عن بيهأ عن حكيم بن بهزاختلف لي االحتجاج بهذه السلسلة 
ل ا يختلف لي المراد بالجد، لكن أله   عاوية وليس حيدة؛ ألن حيدة ليس بمسلمبن حكيم بن معاوية، الجد هو م

 العلم ك ام لي بهز نفسه.
 حتجاجومسألة اال، عمرو بن كعب :ويقال اليامي، كعب بن عمرو وجده ،جده عن أبيه عن مصرف بن طلحة

 جده عن أبيه عن مصرف بن طلحةو  ،جده عن أبيه عن حكيم بن وبهز بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
معرولة عند أه  العلم، وجمع الحالظ ص اح الدين الع ائي من المتأخرين مجلدًا كبيرًا لي معرلة من روى عن 

ما يعود الضمير لي قوله: عن جده على ، وقسمه أقسامًا، لمنه -صلى هللا عليه وسلم-أبيه عن جده عن النبي 
 الراوي، ومنه ما يعود الضمير ليه على أبيه، بين ذلك وحققه وخرج لي ك  ترجمة حديثًا من مرويه.

ة عشر أبًا، ل ان ابن ل ان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر ما وقع ليه ما تسلسلت ليه الرواية عن اآلباء أربع
روى عن أبيه )من  :وصنف ليه ابن قطلوبغا كتابًا سماهى آخره، أربعة عشر أبًا، عن أبيه عن أبيه عن أبيه.. إل

  .وهللا أعلمعن جده( وطبع محققًا، 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
  (11شرح نخبة الفكر )

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 الس ام عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 سم.

ن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو"  ."السابق والالحق وا 
السابق اسم لاع  من السبق، ول احق مثله، والمراد به: أن م موت أحدهما لهو السابق وال احق، شيخ وتقد عن

يشترك اثنان لي الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهم عن اآلخر بحيث يتباين وقت ولاتيهما تباينًا شديدًا، 
ن كان المتأخر منهما غير م ي األول وذوي طبقته لالمتقدم يقال له عدود من معاصر ليحص  بينهما أمد بعيد، وا 

 ال احق.  :والمتأخر يقال له السابق
 من الناس جلس لإلقراء وطال عمره مكث سبعين سنة يقرئ الناس لي بداية جلوسه لإلقراء لو الترضنا أن زيد

ائة، تصور أنه سنة ألف وأربعمائة بدأ يقرئ الناس، حضر عنده شخص لي أول جلوسه للناس سنة ألف وأربعم
نعم، وحضر عنده سنة كاملة بحيث صار من ألزم ط ابه له، ثم مات لي هذه السنة سنة ألف وأربعمائة، ثم 
مكث الشيخ سبعين سنة يقرئ الناس من ألف وأربعمائة إلى ألف وأربعمائة وسبعين، لي آخر سنة قرأ عليه 

لي سنة  والثاني: الذي بدأ الطلبشخص، األول مات سنة كم؟ الطالب األول مات سنة كم؟ ألف وأربعمائة، 
ر ولم يمت إال بعد سبعين سنة، تصور أنه لما قرأ عليه سنة ألف هذا مثال نعم، عم  و  ألف وأربعمائة وسبعين

وأربعمائة وسبعين عمره عشرين سنة، وعمر تسعين سنة أضف السبعين إلى السبعين األولى كم يصير؟ ألف 
ال ما هو وخمسمائة وأربعين، يكون كم بين ولاة  التلميذ األول والتلميذ الثاني؟ مائة وأربعين سنة، هذا متصور وا 

متصور؟ يكون بين ولاة االثنين وهما من ط اب ذلك الشخص مائة وأربعين سنة، وهذا متصور، يعني كيف 
، لي الرواةيقال زم اء قرءا على شيخ واحد وبينهما مائة وأربعين سنة؟ هذا السابق وال احق، وهذا موجود 

مثاله: روى اإلمام البخاري لي تاريخه عن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري، روى اإلمام وصورته ما سمعتم، 
 أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري  البخاري لي تاريخه عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عنه أبو الحسين

أو أكثر، وذلك أن البخاري مات سنة  ثون سنةائة وسبعة وث اوبين ولاتيهما، بين ولاة البخاري وولاة الخفاف م
سبعة وث اثين ومائة سنة، وهو نظير  ييعنلخفاف سنة ث اث وتسعين وث اثمائة، ست وخمسين ومائتين، ومات ا

 ما ذكرناه لي المثال.
 مائة وبين ولاتيهما عنه أيضًا زكريا بن دويد الكندي ومث  له الخطيب برواية الزهري عن اإلمام مالك وروى 

لالصواب أن آخر  بغي أن يمث  به ألنه كذاب،كذا مث  الخطيب بابن دويد وال ينوسبع وث اثون سنة أو أكثر، 
وبينه وبين الزهري مائة وخمس  همي مات سنة تسع وخمسين ومائتينأصحاب مالك أحمد بن إسماعي  الس

 هما أخذ عن اإلمام مالك.مائة وخمسة وث اثون سنة، وك ا سنة، بين ولاته وبين ولاة الزهري وث اثون 



وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين ليهم لي الولاة مائة وخمسون سنة، وذلك أن الحالظ "يقول الحالظ: 
السلفي سمع منه أبو علي البرزاني أحد مشايخه حديثًا ورواه عنه ومات على رأس الخمسمائة، ثم كان آخر 

 ؟اسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت ولاته سنة خمسين وستمائة، كم بينهمأصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا الق
 مائة وخمسين سنة.

ومن لوائد هذا النوع كما قال ابن الص اح: تقرير ح اوة علو اإلسناد لي القلوب، تقرير ح اوة علو اإلسناد لي 
ذي ذكرناه إذا روى عنه القلوب، يعني هذه الشخص الذي عمر إلى سنة ألف وخمسمائة وأربعين لي المثال ال

 ر ال شك أنه ينتج عن ذلك علو اإلسناد.شخص وعم  
، ال يظن سقوط شيء من اإلسناد، وهذا لي "أال يظن سقوط شيء من اإلسناد ومن لوائده أيضاً "وقال السيوطي: 

 العالي قد يتصور أن اإلسناد سقط منه شيء ال سيما مع طول أعمار الرواة.
عديم الفائدة، وهذه  ،عد هذا نوعًا من أنواع علوم الحديث قلي  الجدوى "مه للنخبة: وقال الصنعاني لي شرح نظ

ناء، واألكابر عن الح اوة التي ذكرت ما أظن عارلًا يذوقها، ثم إنه ليس اسمًا لرتبة معينة كرواية اآلباء عن األب
 لي مجلد. وقد صنف الخطيب كتابًا سماه: )السابق وال احق( طبع محققاً األصاغر ونحوها"، 

ن روى عن اثنين متفقي االسم ولم يتميزا لباختصاصه بأحدهما يتبين ": -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ  وا 
م ، عن سفيان هذا ، هذا المهم  يذكر اسم الراوي لقط، حدثنا محمد، كما يقوله البخاري كثيرًا، هذا مه"المهم 

إن روى عن اثنين متفقي االسم ولم يتميزا هذا مهم ، أقول: باختصاصه بأحدهما  مهم ، عن حماد
  .لباختصاصه بأحدهما يتبين المهم 

م لقط أو اسم مفعول من اإلهمال، وحقيقته عند أه  الحديث أن يروي الراوي عن اثنين متفقي االس :والمهم 
، حدهما لقطأ بما يخص ك ًا منهما أو يخص اأو مع اسم الجد أو مع نسبته ولم يتميز  الكنية أو مع اسم األب

أن المبهم لم يذكر له اسم، المبهم ال يذكر له اسم، حدثني رج ، حدثني ل ان،  والفرق بين المبهم والمهم 
 والمهم  ذكر اسمه لكن مع االشتباه مع غيره.

هما يتبين المهم ، ومن أراد لذلك ضابطًا كليًا يمتاز به أحدهما عن اآلخر لباختصاصه بأحد"قال ابن حجر: 
تين إذا كانا ثقجع ليه إلى القرائن والظن الغالب، لير  مختصًا بهما معًا لإشكاله شديدأو كان  يتبين ذلك ومتى لم

هذه الطبقة ممن اسمه محمد ثقات، الحمد هلل، ممن يروي يعني جميع من لي  لاألمر سه ، إذا كانا ضعيفين
ن كانوا كلهم ضعفاء لاألمر أيضًا  عنهم ذلك الشخص مفروغ منه يضعف الخبر لضعف جميع ما لي إشكال، وا 

 من اسمه هذا.
مثال ذلك: ما يقع كثيرًا لي صحيح البخاري عن محمد  بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء، اإلشكال ليما إذا كان

غير منسوب، ولذا يختلف ليه الشراح كثيرًا، ويرجح بعضهم ما ال يرجحه اآلخر، ويحتم  أن يكون الذهلي أو 
ما أحمد بن وهو إ ية عن أحمد غير منسوب عن ابن وهبما يقع لي صحيح البخاري رواابن س ام أو غيرهما، ك

 لي هدي الساري مقدمة لتح الباري، وقد استوعب ذلك الحالظ ابن حجرصالح المصري أو أحمد بن عيسى، 
عكرمة وهو يروي عن والذي يضر من ذلك أن يكون أحدهما ضعيفًا، من ذلك قول وكيع: حدثنا النضر عن 

أما إذا كانا ثقتين لإن عدم تميز أحدهما عن اآلخر وهو ضعيف، وعن النضر بن عبد الرحمن  لنضر بن عربيا



رحمه هللا -ذكره الحالظ الذهبي  ن أو حماد، وهناك ضابط للسفيانين والحمادينلإنه ال يضر كعدم تميز سفيا
 لي آخر المجلد السابع من سير أع ام النب اء لليراجع. -تعالى
ن جحد الشيخ مرويه جزما  رد، أو احتماَّل  قبل في األصح، وفيه من : -رحمه هللا تعالى-ل الحالظ ثم قا "وا 

 .حدث ونسي"
قال له: بلى  -يعني الطالب-بهذا الحديث  ك، يعني إذا قال الشيخ: أنا لم أحدث"إن جحد الشيخ مرويه جزمًا رد"

هللا أنا هو األص ، أو احتمااًل، يقول: و حينئذ يرد؛ ألنهحدثتني لي يوم كذا، قال: أبدًا، أنا لم أحدثك، لإنه 
 والشيخ شاك. دثتك لإنه يقب ؛ ألن الطالب جازمنسيت، ما أدري وهللا أنا حدثتك أو ما ح

لجحد الشيخ المروي عنه ونفى ما نسب إليه، قال ابن  ونسي: إذا روى شيخ عن ثقة حديثاً وليه من حدث 
تعارض الجزمان، أو نحو ذلك لقد  جازمًا بنفيه بأن قال: ما رويته أو كذب علي المختار أنه إن كان"الص اح: 

بعضهم  وهو محكي عن الشالعي، وبالغ" :قال القاري على المختاروالجاحد هو األص  لوجب رد حديث الفرع، 
نهما ال ، لكذب واحد م"رد الخبر لكذب واحد منهما ال بعينه"وقال ابن حجر: لي ذلك لنق  اإلجماع عليه"، 

أو كذب الفرع لي الرواية إن  قاً إن كان الفرع صاد أي لكذب األص  لي قوله: كذب علي أو ما رويت بعينه،
 الص اح: "ثم ال يكون ذلك جرحًا له يوجب رد باقي حديثهقال ابن ن األص  صادقًا لي قوله: كذب علي، كا

ل جرحه لشيخه لتساقطا، إيش معنى هذا ألنه مكذب لشيخه أيضًا، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبو 
يس الحديث من مروياتي هذا الحديث ول هلقال عمرو: كذب زيد ما رويت إذا روى زيد عن عمرو حديثاً  الك ام؟

للعان، "هللا يعلم إن يرد الخبر، يرد الخبر، لماذا؟ ألن أحدهما كاذب، ال بعينه يعني مث  ما يقال لي ا جازم بذلك
ك أن ال ش ج زوجته بالزنى ونفت ذلك وت اعناإذا قذف الزو  ؟" أحدهما كاذب،....ن تائبله  م أحدكما كاذب
ما الزوجة، لكن ال يحكم بالحد على الزوج إذا العن، ويدرأ عن الزوجة ا أحدهما كاذب لحد باللعان إما الزوج وا 

 ...؟لكن ال بعينه، ما يدرى هو الزوج أو. أيضًا، لأحدهما كاذب
، وقال التلميذ: بلى حدثني، نعم، أحدهما كاذب؛ ألنه ال يجتمع كذب علي يخ: أنا ما حدثتهنا إذا قال الشوه

النقيضان، ال يجتمع النقيضان، لأحدهما كاذب قطعًا، لكن ه  يكون ذلك جرح لي الشيخ أو لي الطالب؟ قالوا: 
واألص   الطالب مشكوك ليه،الكذب بالنسبة للشيخ و  لشيخ وال لي الطالب، نعم؛ ألن هذاهذا ليس بجرح ال لي ا

 ألنه حديثه باقي رد يوجب له اً جرح ذلك يكون  ال ثم"أنه ثقة، والشك ال يرلع اليقين، ولذا قال ابن الص اح: 
 ."لتساقطا لشيخه جرحه قبول من ىبأول له شيخه جرح قبول وليس ذلك، لي أيضاً  لشيخه مكذب

ليجوز النسيان  سيان على الفرع وعدالة الفرع تمنع كذبهري: "عدالة األص  تمنع كذبه ليجوز النولي شرح القا
هذا إذا كان النفي مجزوم به،  يكون ذلك قادحًا لي واحد منهما"، ل ا مطابقة الواقععلى األص ، ولم تتبين 

ن كان إنكار الشيخ للحديث احتمال ال جزم بأن قال  المروي عنه: واإلنكار من قب  الشيخ إذا كان مجزومًا به، وا 
أو نحو ذلك، المسألة األولى: الشيخ جازم يقول: أبدًا ما عندي حديث بهذا اللفظ، أنا ما  أعرله أو ال أذكره ال

رويت حديث لض ًا عن أن أرويه غيري، أنا ما عندي حديث بهذا اللفظ، لكن إذا كان احتمال ال جزم لقال: ال 
رواية الراوي عنه، ب  يقب  الخبر عند جمهور أو نحو ذلك لذلك ال يوجب رد  ال أذكره أعرف هذا الحديث، أو



، والحكم للذاكر إذ المثبت الجازم مقدم على النالي أه  الحديث وأكثر الفقهاء؛ ألن ذلك يحم  على نسيان الشيخ
 المتردد.

إثبات الحديث بحيث إذا ثبت أص  الحديث ثبتت رواية  ألن الفرع تبع لألص  لي وقال بعض الحنفية: ال يقب 
اك وهو األص  إذن هم يقولون: ما دام الشيخ ش، لكذلك ينبغي أن يكون لرعًا عليه وتبعًا له لي التحقق ،الفرع

ذ من الطالب الذي ليسقط الحديث، وال يقب  حينئ الراوي يرويه عن ذلك الشيخ الشاكهذا الحديث مشكوك ليه، و 
 صدقه، وعدم علم األص  ال يناليه؛ يوهذا متعقب لإن عدالة الفرع تقتض"قال ابن حجر: روى عن شيخ شاك، 

بما يتيقن صدقه، ن األص  ما هو بجازم، والفرع الذي هو الراوي جازم، والمفترض ليه أنه ثقة، وال يجزم إال أل
تسمع  وأما قياس ذلك بالشهادة لفاسد؛ ألن شهادة الفرع ال ،عدم علم األص  ال يناليه لالمثبت مقدم على النالي"

يعني لو جيء بشخص يشهد بدين لزيد على عمرو ثم ادة األص  بخ اف الرواية لالترقا، مع القدرة على شه
يشهد على شهادته، لذهب الفرع إلى القاضي وقال  كلف شخصًا أن يشهد عنه لرعًا عنهتعذر عليه الحضور ل

د وال حملته، مث  ثم نوقش األص ، وجد األص  لنوقش قال: أبدًا، أنا ال أشه له: أشهد على ل ان أنه يشهد بكذا
هذا يختلف عن الرواية، لماذا؟ ألن شهادة الفرع ال تسمع مع القدرة على شهادة األص  بخ اف الرواية، الرواية 

الحنفية على أصلهم ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري  من الفرع مع وجود األص  لالترقا، وبنىتسمع 
ة بغير إذن وليها لنكاحها ))إذا نكحت المرأ : -يه وسلمصلى هللا عل-عن عروة عن عائشة عن رسول هللا 

الحديث للم يعرله، وكذا حديث  ج قال: لقيت الزهري لسألته عن هذامن أج  أن ابن جري الحديث، ((باط ...
قضى بشاهد  -عليه الص اة والس ام-ربيعة الرأي عن سهي  بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي 

قال ابن الص اح: قيت سهي ًا لسألته عنه للم يعرله، العزيز بن محمد الدراوردي قال: لويمين، لإن عبد 
ل ا ترد روايته  والنسيان، والراوي عنه ثقة جازم، والصحيح ما عليه الجمهور؛ ألن المروي عنه بصدد السهو

ربيعة  عن أبي، حدثني حدثني ربيعة عني، نعم،   بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني،ولهذا كان سهيباالحتمال، 
من سمعها منهم، ث نسوها بعدما حدثوا بها عوقد روى كثير من األكابر أحاديعني عن أبي، ويسوق الحديث، 

وجمع الخطيب البغدادي لي ذلك كتابًا أسماه: )أخبار من ول: حدثني ل ان عني عن ل ان بكذا، لكان أحدهم يق
 ة المؤتسي لي ذكر من حدث ونسي(.حدث ونسي( وقبله الدارقطني، وللسيوطي: )تذكر 

وألج  أن اإلنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن األحياء، منهم "وقال ابن الص اح: 
، إياك والرواية عن األحياء، يعني ال تروي إال عن "إياك والرواية عن األحياء"الشالعي قال البن عبد الحكم: 
الذي رويت عنه ثم ال يلبث أن ينكر أنه رواك، وأن ما رويته عنه صحيح، أما إذا األموات؛ ألنه قد ينسى الشيخ 

مات أمنت من هذه المفسدة، لكن من يضمن لك أنك تعمر حتى تبلغ هذه السنة بعد ولاة شيخك؟ من يضمن 
 .نعممستعان، ال يقابله مصلحة تبليغ العلم، وهللا ال مفسدة إذا أنكر وهذا نادر جداً لك؟ نعم هناك 

ن اتفق الرواة في" وصيغ األداء: سمعت وحدثني، ثم ، فهو المسلسل صيغ األداء أو غيرها من الحاَّلت وا 
 ثم كتب إلي، ثم عن ،أخبرني، وقرأت عليه، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافهني

 ،ها أصرحها وأرفعها في اإلمالءأولغيره، و  عفاألوَّلن: لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فم، ونحوها
بمعنى اإلخبار إَّل في عرف المتأخرين فهو  واإلنباء، كالخامسف والرابع: لمن قرأ بنفسه، فإن جمع والثالث



 قيل: يشترط ثبوت لقائمها ولو مرةو  ،، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إَّل من مدلس(عنا)لإلجازة ك
اإلجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في اإلجازة المكتوب بها، واشترطوا في وهو المختار، وأطلقوا المشافهة في 

دة، والوصية وكذا اشترطوا اإلذن في الوجا، الرواية، وهي أرفع أنواع اإلجازةب باإلذنصحة المناولة اقترانها 
َّل فال عبرة بذلك كاإلجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على األصح في  بالكتاب وفي اإلعالم  ."جميع ذلكوا 
ن اتفق الرواة في صيغ األداء أو غيرها من الحاَّلت فهو المسلسل" :-رحمه هللا تعالى-نعم، يقول الحالظ  ، "وا 

يء بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديد يعني اتصال الش :وهو لي اللغة المسلس : اسم مفعول من التسلس 
اد وتواردهم ليه واحدًا بعد تتابع رجال اإلسنعبارة عن  وهو"قال ابن الص اح: حلقات متصلة بعضها ببعض، 
ف وبخ ا لمرلوع ونحوه لإنه من صفات المتنوهو من نعوت األسانيد بخ اف ا واحد على صفة أو حالة واحدة

لى ما يكون صفة للرواة أو وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحم  و الصحيح ونحوه لإنه من صفاتهما،  ا 
و صور وأمثلة والذي ذكره ليها إنما ه"قال ابن الص اح: أبو عبد هللا إلى ثمانية أنواع،  مونوعه الحاكحالهم، 
نما هي صور وأمثلة قابلة للزيادة.  أنواعنحصار لذلك لي ثمانية، يعني ليس وال ا ثمانية  وال أقسام وا 

جال اإلسناد يقول: ، يعني جميع ر (سمعتر)مثال ما يكون صفة للرواية والتحم : ما يتسلس  بصيغ األداء ك
ًً يقول، إلى آخره، يتسلس  بالسماع، إلى آخر اإلسناد، أو يتسلس  بحدثنا أو  سمعت ل انًا يقول، سمعت ل انًا

ه أخبره، ك  واحد ل ان، يعني يقسم على أن -وهللا-ل ان، قال: أخبرنا  -وهللا-أخبرنا  أخبرنا إلى آخره، من ذلك
))اللهم أعني على شكرك يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها حديث:  هذا مسلس ، ومثال ما من الرواة يقسم

: -عليه الص اة والس ام-األص  ليه قول النبي  "إني أحبك لق "المتسلس  بقولهم:  وحسن عبادتك(( وذكرك
 لمن؟  ))إني أحبك((

 ......طالب:
 وحسن عبادتك(( كعلى شكرك وذكر ل ا تدع لي دبر ك  ص اة تقول: اللهم أعني  ،))إني أحبك يا معاذ نعم

قول، ثم الذي يليه ل ا تدع أن ت حبكمن الرواة بعد ذلك يقول: قال معاذ لمن روى عنه: إني أ لصار ك  راو  
قال ابن شبيك باليد أيضًا مسلس  باأللعال، حديث الت ا تدع أن تقول، إلى آخره لتسلس ، ل قال: إني أحبك

، ومن لضيلة التسلس  اشتماله على مزيد "على اتصال السماع وعدم التدليس وخيرها ما كان ليه داللة"الص اح: 
من الرواة يذكر ما اتصف به من روى عنه؛ ألنه يذكر صفة وهيئة  الضبط من الرواة، يعني إذا كان ك  راو  

 موجودة حال الرواية.
لمسلسلة مجلد لي وقلما تسلم المسلس ات من ضعف يعني وصف التسلس  ال لي أص  المتن، والمناه  ا

ولي كثير  ،لي كثير من هذه األحاديث ضعف ،األحاديث المسلسلة، لكنه لي كثير من هذه األحاديث ضعف
يعني وصف التسلس  ال لي  ،يقول: وقلما تسلم المسلس ات من ضعفالتسلس  الذي يذكرونه ليه نظر،  من

ث نقص ليه، وهو كالمسلس  بأول حديأص  المتن، ومن المسلس  ما ينقطع تسلسله لي وسط إسناده وذلك 
هذا وهو  يعني من سفيان إلى يومناسمعته على ما هو الصحيح لي ذلك، لقد انقطع تسلسله بسماع سفيان، 

ك  شخص عنده رواية أول ما يبدأ بأحاديث المسلس  باألولية، حدثني ل ان وهو أول  ماشي، المسلس  باألولية
لمن القولية ما  ،والحاالت المذكورة قولية ولعلية ون يرحمهم الرحمن(())الراحمحديث سمعته منه وهو حديث: 



حدثني ل ان "أو القولية والفعلية معًا كقوله: أطعمنا تمرًا"، دخلنا على ل ان ل"، والفعلية كقوله: "إني أحبك" :تقدم
 ."آمنت بالقدر خيره وشره"وهو آخذ بلحيته، وقال: 

لشفتيه كما لي الحديث الصحيح ووصف الراوي عن  -ه الص اة والس امعلي-لما حكى ابن عباس تحريك النبي 
 إلى آخره، هذا تسلس . -عليه الص اة والس ام-ابن عباس تحريك ابن عباس لشفتيه يحكي تحريك النبي 

ه"، ومثال التسلس  بصفات الرواة القولية كالحديث المسلس  بقراءة سورة الصف ونحو "قال الحالظ العراقي: 
الرواة الفعلية كالحديث المسلس  بالفقهاء، يعني حديث ال يزال يرويه لقيه عن لقيه عن لقيه هذا مسلس ، وأحوال 

المسلس  برواية الحفاظ  لقد تسلس  لنا برواية الفقهاء، وكالحديث ))البيعان بالخيار(( :حديث ابن عمر مرلوعاً 
 ونحو ذلك. 
معت وحدثني، ثم أخبرني، وقرأت عليه، ثم قرئ عليه وأنا وصيغ األداء: س": -رحمه هللا تعالى-قال الحالظ 

فاألوَّلن لمن سمع وحده من لفظ ، ونحوها، (عن)ثم كتب إلي، ثم  ،أسمع، ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافهني
والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع  ،غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في اإلمالء عالشيخ، فإن جمع فم

 .("عنا)واإلنباء بمعنى اإلخبار إَّل في عرف المتأخرين فهو لإلجازة ك، مسكالخاهو ف
، واألداء تبليغ الحديث للتحديث والرواية طرلان: تحم  وأداء، تحم  وأداء، لالتحم  أخذ الحديث عن الشيوخ

ة، المناولة، وتسمى العرض، اإلجاز  من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخالتحم  له طرق ثمان: السماع للت اميذ، 
 الثاني:ها وأع اها وهو األص  لي الرواية، وهذا أرلع كاتبة، الوصية، اإلع ام، الوجادة، السماع من لفظ الشيخالم

ن خالف لي ذلك بعض أه  التشديد، اإلجازة: وهو أيضًا طريق معتبر نق  عليه اإلجماع  القراءة على الشيخ وا 
 يأذن الشيخ للطالب بالرواية عنه، الرابع: المناولة: اس وكثر الط اب،المرويات وتفرق الن احتيج إليها لما كثرت

الخامس: المكاتبة: يكتب الطالب للشيخ أن يكتب له بحديث الب الكتاب ويأذن له بروايته عنه، يناول الشيخ الط
عضهم من مع ب بين الصحابةحصلت بين الصحابة مع التابعين، و  سمعه، ثم يكتب له الشيخ بالحديث، والمكاتبة

والعكس، وحصلت لي أثناء األسانيد إلى شيوخ األئمة، حيث يقول البخاري: كتب إلي محمد  معاوية إلى المغيرة
ن أن يروي عنه بمجرد يوصي بكتبه عند موته لف ان، له  لف ا ، والوصية واإلع ام والوجادة، الوصية:بن بشار

لي م الطالب بأن هذه الكتب من مروياته، له  يكفي يعل قول الشيخواإلع ام: هو مجرد ما أن يهذه الوصية؟ 
سائ  طوي  جدًا يحتاج إلى وقت، والخ اف لي هذه الم ؟مجرد هذا اإلع امذلك أن يروي الطالب عن الشيخ ب

كثيرًا لي المسند:  والثامن: الوجادة، إذا وجد الطالب بخط شيخه الذي ال يشك ليه، كما يقول عبد هللا بن أحمد
 هذه وجادة. بي""وجدت بخط أ

وروى بعده، وكذلك تقب     إس امهويصح تحم  الحديث قب  وجود األهلية، لتقب  رواية من تحم  حال الكفر قب
وا بأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة ئرواية من سمع قب  البلوغ وروى بعده، ومنع قوم تحم  الصبي لأخط

لرق بينما تحملوه قب  البلوغ وبعده، ولم يزالوا قديمًا وحديثًا  كالحسن وابن عباس وابن الزبير وأشباههم من غير
 يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك.

لحدد الجمهور لي ذلك خمس سنين ألقله، حديث محمود بن  لي أول زمان يصح ليه سماع الصغيرواختلفوا 
، لعق  المجة "لي وجهي وأنا ابن خمس سنين -ص اة والس امعليه ال-عقلت مجة من النبي "الربيع أنه قال: 



قال ابن الص اح: ح سماع الصغير؟ وهو ابن خمس سنين، وترجم عليه اإلمام البخاري لي صحيحه متى يص
لصاعدًا سمع، ولمن لم التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عم  أه  الحديث المتأخرين، ليكتبون البن خمس 

 أحضر. حضر أو يبلغ خمساً 
قال: والذي ينبغي لي ذلك أن يعتبر لي ك  صغير على الخصوص، لإن وجدناه مرتفعًا عن حال من ال يعق  

ن كان دون خمس لهمًا للخطاب وردًا  ن لم يكن كذلك لم نصحح للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه، وا  وا 
ن كان بالخمس، ب  ابن خمسين. سما  عه وا 

ال ل ا،  إلى التمييز الحاص  أن مرد ذلك إلى التمييز، لإن كان مميزًا يفهم الخطاب ويرد الجواب صح سماعه وا 
لالمعول عليه التمييز، إذا ميز الصبي لخمس أو قب  خمس صح سماعه، إن لم يميز إال لست أو سبع كما هو 

 غالب، ال يصح سماعه إال إذا ميز. ال
لئ ا يبدأ به قب  التمييز  رك لي ذلك إلى التمييز؛يت متى يبدءون  لي مث  طلب العلم ولما كان الناس لهم اختيار

ع  للسبع؛ ألن غالب الصبيان يميزون لسبع، يندر ليتأذى ويؤذي، وأما بالنسبة للتشريع العام كاألمر بالص اة لجُ 
من يتأخر عن السبع، لكن لما كان أمر الناس ليس بأيديهم، نعم، جع  الحد الفاص  لقبول الطالب الست، من 

لى غيره، لابن ست سنين يقب  لي المدارس، وتجد أن ابن ست سنين أحيانًا مستواه لوق  غير نظر إلى تمييز وا 
مستوى زم ائه؛ ألنه ميز قب  ذلك، وتجد أحيانًا مستواه منحط عن زم ائه وال يفهم ما يقال؛ ألنه لم يميز بعد، 

ى ما أراد أبوه ورأى عليه ع امات النجابة لي لالتعليم لما كان اختياري متى ما أراد اإلنسان أن يتعلم تعلم، مت
لكن لو جعلت السبع التي  الست، نعم الناس بحاجة إلى ضابط،، ألحقه بحلق العلم، لكن اآلن أوقات مبكرة

نعم قد يميز الطالب قب  ذلك ليتأخر لي دراسته إذا وجدت جعلها الشرع قدرًا مشتركًا لعموم الصبيان لكان أولى، 
 نعم. ؟ وهللا المستعان،نجابة والبلوغ ما المانع أن يدرس تدريسًا خاصًا بهعليه ع امات ال

 .......:طالب
تعلم األدب قب  العلم؟ اهتمامًا باألدب، يعني هذا من باب االهتمام باألدب، من باب االهتمام باألدب، وال شك 

 اس، نعم، ال شك.أن العلم الشرعي إذا أخذ على وجهه بنية صالحة أنه يعلم األدب، ويربي الن
 وأما األداء ل ا يصح إال بعد توالر شروط القبول من العدالة والضبط كما تقدم لي مبحث الصحيح.

حدثنا و  وحده، وسمعنا وحدثني لمن سمع من لفظ الشيخ داء الحديث صيغ كثيرة منها: سمعتإذا علم هذا لأل
الصيغ سمعت وحدثني أصرحها، وأدلها على  أصرحها، أول هذه ن لفظ الشيخ مع غيره، وأول الصيغلمن سمع م

أرلع "قال الخطيب: على المراد سمعت، سمعت باإللراد،  المراد سمعت؛ ألن الخبر مما يسمع باألذن، لالذي يدل
العبارات لي ذلك سمعت، ثم حدثنا وحدثني، لإنه ال يكاد أحد أن يقول: سمعت لي أحاديث اإلجازة والمكاتبة وال 

، يعني يتجوز ليقول: حدثنا، وروي "سمعه، وكان بعض أه  العلم يقول ليما أجيز له: حدثنالي تدليس ما لم ي
ذ ذاك إال أنه لم ويتأول أنه حدث أه  المدينة، وكان الحسن بها إ ن أنه كان يقول: حدثنا أبو هريرةعن الحس

يتلو  ثمه: حدثنا أبو هريرة، ومنهم من أثبت له سماعًا من أبي هريرة لقول"قال ابن الص اح: يسمع منه شيئًا، 
حتى أن جماعة من أه  العلم ال يكادون  ن الص اح: "وهو كثير لي االستعمالأخبرني، قال اب سمعت وحدثني

قال ابن الص اح: "وكان هذا قب  أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على "، يؤدون مروياتهم إال بلفظ أخبرنا



ال يكاد يروي  يؤدون مروياتهم إال بلفظ: أخبرنا كإسحاق بن راهويه ادون ال يك   العلمنعم، جماعة من أه ،الشيخ"
، ليما بعد إذا "وكان هذا قب  أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ"إال باإلخبار، قال ابن الص اح: 

ذا كان طريق التحم  العرض على الشيخ والقراء طريق التحم  السماعكان  ة على قال الراوي: حدثنا ل ان، وا 
ال ل ا لرق بين السماع والتحديث  :الشيخ كانت صيغة األداء أخبرنا، وهذا بعد أن شاع االصط اح الخاص، وا 

قرأنا  لإن جمع لقال: أخبرنا أو وهما لمن قرأ على الشيخ بنفسهواإلخبار لغة، ولي حكم أخبرني قرأت على ل ان، 
أخبرنا،  :الشيخ وهو يسمع، قرأ بحضرة جماعة إذا قاليعني أنه قرأ، أو قرئ على  كان كالخامس، كان كالخامس

إذا قال: حدثني لالشيخ حدثه بمفرده، إذا قال الراوي: حدثنا لقد حدثه الشيخ مع مجموعة من الناس، إذا  :أوالً 
ذا قال: أخبرنا قال: أخبرني، قرأ على قرأ على الشيخ مع وجود جمع، أو سمع قراءة أحد  الشيخ بمفرده، وا 

ة، وأرلعه ما لى الشيخ بحضوره، أرلع طرق التحم  هو السماع من لفظ الشيخ وهو األص  لي الروايالط اب ع
اإلم اء أرلع من اإللقاء بدون إم اء، لما لي اإلم اء من التثبت والتحفظ من الطرلين، كان لي حال اإلم اء، 

 .هضابط لما يسمع يه، والطالبلقالشيخ والطالب، ك  منهما متحفظ، ضابط، الشيخ متحفظ لما ي
ذلك من أه  العراق، واشتد  رة عند جمهور العلماء، وشذ من أبىوالقراءة على الشيخ أحد طرق التحم  المعتب

ظ الشيخ، إنكار اإلمام مالك وغيره من المدنيين عليهم لي ذلك حتى بالغ بعضهم لرجحها على السماع من لف
ع من لفظ الشيخ، األص  لي الرواية السماع من لفظ بعضهم يرجحها على السما يعني القراءة على الشيخ

وهي أرلع طرق التحم ، يليها العرض وهو القراءة على الشيخ، وبعضهم بالغ لقال: هي أرلع من السماع  ،الشيخ
ن العرض على الشيخ أرلع من ء كاإلمام مالك، كيف يقول قائ : إمن لفظ الشيخ، وبعضهم يقول: هما سوا

يقول هذا القائ : إن العرض أرلع من السماع لماذا؟ ي الرواية السماع من لفظ الشيخ، ل السماع مع أن األص 
ألن حال الطالب لي حال السماع من لفظ الشيخ أق  من أن يرد على الشيخ إذا أخطأ، يعني إذا كان الشيخ 

د على الشيخ، جاء يلقي لإذا أخطأ من يرد عليه؟ نعم، الطالب جاء ليستفيد، لالغالب أنه ال يتمكن من الر 
ليتحم  األخبار، ليتحم  األحاديث لإذا أخطأ الشيخ لي حال إسماعه للط اب لإن الطالب لن يجرؤ لي الرد 
عليه، أما لي حال العرض والقراءة على الشيخ إذا أخطأ الطالب لي القراءة لإن الشيخ لن يتردد لي الرد عليه، 

سماع، وال شك أن لها حظ من النظر، لكن يبقى أن األص  هذه وجهة نظر من يقول: إن العرض ألض  من ال
  .كان يلقي على الصحابة وهم يسمعون  -عليه الص اة والس ام-لي الرواية السماع، لالنبي 

وذهب قوم منهم اإلمام البخاري كما صرح به لي صحيحه أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه سواء لي 
ثنا وأخبرنا أنبأني، واإلنباء بمعنى اإلخبار من حيث اللغة كما لي قوله تعالى: ثم يلي سمعت وحد، القوة والصحة

ُث َأْخَباَرَها{كما أن التحديث مث  اإلخبار لغة كما لي قوله:  [( سورة لاطر56)] }َوََّل ُيَنبِ ُئَك ِمْثُل َخِبيٍر{  }َيْوَمِئٍذ ُتَحدِ 
ال لاالصط ا هذا من حيث األص  [( سورة الزلزلة6)] ح قد خص سمعت وحدثنا بما تحم  بطريق السماع، وا 

لي اإلجازة، كما قال  (عن)واإلخبار بما تحم  بطريق العرض، وأنبأنا بما تحم  باإلجازة، واستعم  بعضهم 
 الحالظ العراقي: 

 لررري ذا الرررز من (عرررن) وكثرررر اسرررتعمال
 

 مرررررررررررا قمرررررررررررن بوصررررررررررر    يوهررررررررررر إجرررررررررررازةً  
 



، عنعنة وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إَّل من المدلس"": -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ بعد ذلك 
العنعنة هي ، يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة على المختار" :"وقيلالمعاصر محمولة على السماع إال من مدلس، 

ليقول الراوي: عن ل ان أنه قال، وهي محمولة على  (عن)، رواية الحديث بصيغة (عن)رواية الحديث بصيغة 
 بشرطين: االتصال 

لمدلس من الطبقة الثالثة األول: براءة الراوي المعنعن من التدليس، هذا أمر ال بد منه، ال سيما إذا كان الراوي ا
 ال بد أن يصرح بالسماع. لما دون 

الثاني: ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة على المختار، على ما قرره الحالظ ابن حجر تبعًا لعلي بن المديني والبخاري 
من  هما من النقاد، واكتفى اإلمام مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، ونق  االتفاق على ذلك واشتد نكيره علىوغير 

نعم، هذه مسألة العنعنة واشتراط اللقاء وعدم اشتراطه، لمحنا سابقًا إلى شيء اشترط اللقاء لي مقدمة صحيحه، 
بوت اللقاء ولو مرة واحدة ومسلم يكتفي بالمعاصرة، من هذه المسألة، وقلنا: إن البخاري استفاض عنه اشتراط ث

 ونق  عليه اإلجماع واشتد نكيره على من يشترط اللقاء، وهذا معروف عن البخاري وعلي بن المديني وغيرهما.
وكتب بعض المعاصرين، ألف لي ذلك كتابًا وأنكر أن يكون البخاري يشترط اللقاء، وال شك أن الكاتب هذا له 

كن العلماء كلهم تتابعوا على نسبة هذا القول لإلمام البخاري، وعرلنا أنه ال مانع من ثبوته عن وجهة نظره، ل
ن كان العم  على ما  من االكتفاء بالمعاصرة،  يراه مسلماإلمام البخاري لما عرف من شدة تحريه واحتياطه، وا 

وكون البخاري يشترط قدرًا زائدًا  ،عم، ن(عنر)لإذا عرلنا أن هذا الراوي عاصر ذلك الراوي صححنا مرويه ولو ب
على ذلك ال يعني أنه ال يصحح األحاديث المروية بالعنعنة؛ ألن الشرط لي عرلهم ليس المراد به ما يلزم من 
عدمه العدم، نعم قد يلزم من عدمه العدم لي كتابه الذي احتاط له، لكنه قد يصحح خارج الصحيح ما هو أق  

نه الترمذي وغيره تصحيح أحاديث هي أق  من شرطه لي كتابه، وكون اإلمام من شرطه لي كتابه، لنق  ع
 ائق باحتياطه البخاري يحتاط للسنة وال يخرج لي صحيحه إال ما ثبت لقاء الراوي لمن روى عنه، هذا هو ال

أنه يقصد  بأنه قول مخترع، والقائ  به مبتدع ال يعنيوكون اإلمام مسلم يشتد نكيره، ويصف القول وشدة تحريه، 
نه إذا عم  بشرط البخاري شخص مبتدع وأراد من خ ال هذا االشتراط بذلك البخاري، وذكرنا هذا سابقًا وقلنا: إ

ل ا  ، وأردنا أن نرد على هذا المبتدعأن ينفي ثبوت بعض السنن، ينفي ثبوت بعض السنن من خ ال هذا الشرط
خبر االستئذان من أبي  -رضي هللا عنه-عدم قبول عمر يعني أننا نرد على إمام احتاط للسنة، ونضرنا ذلك ب

بأن خبر الواحد ال يقب ، لإذا  -رضي هللا عنه-موسى حتى يشهد له غيره، واستدالل المعتزلة بصنيع عمر 
رددنا على المعتزلة لي ردهم قبول خبر الواحد، ه  معنى هذا أننا نرد على عمر بن الخطاب؟ نعم، الذي 

ني هذا أننا نرد على عمر بن الخطاب، لنرد على المعتزلة ونشدد النكير عليهم، لما ثبت يحتاط للسنن؟ ال يع
يبعث الرسائ  مع واحد، نعم ويبعث إلى القبائ   -عليه الص اة والس ام-عندنا من قبول أخبار اآلحاد، والنبي 

أكثر  -عليه الص اة والس ام-ي واحد يبلغهم الدين، وينق  عنه األخبار، للوال أن خبر الواحد مقبول ألرس  النب
من واحد، لكنه ثبت أنه يرس  الواحد لخبر الواحد مقبول، لإذا رددنا على المعتزلة وشددنا النكير عليهم لي ردهم 
ال مو  خبر الواحد ل ا يعني هذا أننا نرد على عمر بن الخطاب الذي احتاط للسنة، وهذا ظاهر، ظاهر وا 

 بظاهر؟ 



 .......:طالب
 أيوه؟
 .:.....لبطا

 انقطاع إيش؟
 .......:طالب
 كيف؟
 .:.....طالب

إن شخص بالصين ولم يثبت أنه حج وال  :المقصود بعدم اللقاء ال يعني ثبوت العدم، مسلم ال يمكن أن يقول
سالر تصح روايته عن شخص باألندلس بالعنعنة، هذا ال يقوله مسلم وال غيره ولو تعاصرا، لأه  العلم قاطبة 

حالظ ابن رجب يعلون بمث  هذا، بتباعد البلدان واألقطار، نعم، لكن يبقى أنه ال بد من االحتمال كما قرر ال
للقاء، مع إمكان اللقاء، أما إذا ثبت عدم اللقاء ولو ثبتت المعاصرة هو منقطع، ما يقول باالتصال أحد، إذا ثبت 

حال على ك  قاء؟ مسلم يكتفي بإمكان اللقاء، للأو يكفي إمكان ا لكن الك ام ه  يشترط ثبوت اللقاءعدم اللقاء، 
 هذه المسألة تقدمت ل ا حاجة إلى إعادتها، نعم...

لهي محمولة على السماع بالشرطين المذكورين، وحكى بعضهم أن السند المؤنن  (أن)لي الحكم  (عن)ومث  
 (عن)و (أن)لذكر عن اإلمام أحمد أنه يفرق بين ح عن اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة، منقطع، حكاه ابن الص ا

 يبة؛ ألن اإلمام أحمد قال لي خبرعلى االنقطاع، ومثله عن يعقوب بن ش (أن)على االتصال و (عن)ليحم  
ه مر بالنبي عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن -انتبهوا–عن محمد بن الحنفية عن محمد بن الحنفية 

لحديث، قال: هذا متص ، محمد بن الحنفية عن عمار، لي طريق آخر قال: عن .. ا-صلى هللا عليه وسلم-
، قال: منقطع، لدل على أن اإلمام أحمد يفرق بين -صلى هللا عليه وسلم-محمد بن الحنفية أن عمارًا مر بالنبي 

  قال: ، ومثله يعقوب بن شيبة، لكن الحالظ العراقي(عن)و (أن)
  ، ولم يصو ب صوبه-يعني ابن الص اح– كذا له

؟ ه  هذا سبب االنقطاع؟ أو أنه لي الطريق األول (عن)و (أن)ه  سبب االنقطاع هنا هو تفريق الصيغة بين 
يحكيها عن صاحبها الذي حصلت له،  أنه يحكي قصة لم يشهدها قال: عن محمد بن الحنفية عن عمارحينما 

 مد بن الحنفية تابعي، مح-صلى هللا عليه وسلم- محمد بن الحنفية أن عمارًا مر بالنبي لي الطريق الثاني عن
لي  ،لي الطريق األول يحكيها عن صاحبها التي حصلت له لهي متصلة حكي القصة التي لم يشهدها،لي

 قي:الطريق الثاني يحكيها عن نفسه يحكي القصة عن نفسه والقصة لم يشهدها، ولذا قال الحالظ العرا
................................... 

 

ب صررررررررررروبه   كرررررررررررذا لررررررررررره ولرررررررررررم يصرررررررررررو 
 
 

أظن هذا ظاهر، ظاهر الفرق بينهما؟ حينما يقول: عن محمد  -يعني ابن الص اح–يعني ما أدرك علة التفريق 
 ؟ نعم، لما أحكي لكم قصة حصلت لي قب  خمس-عليه الص اة والس ام-بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي 

ال منقطعة؟ لتقولون: عن ل ان أنه حص  له كذا، متصلة، لكن لما  وث اثين سنة مث ًا، لتنقلونها عني، متصلة وا 
م، تصير متصلة تنقلون مباشرة أني أنا حص  لي لي الوقت السابق قصة لم تحضروها ويمكن ما أدركتموها نع



ال منقطعة؟ منقطعة،  أنه يفرق  لي هذا المثال، وال يعني (ن)أوعن( ) بينهذا هو السر لي تفريق اإلمام أحمد وا 
إذا روى بها التلميذ عن شيخه لهي محمولة على  )قال(ومث  السند المعنعن والمؤنن باستمرار بين الصيغتين، 

 كما يقول الحالظ العراقي: ،االتصال بالشرطين المذكورين
رررررررررا ال رررررررررذي.......................   أم 

 عنعنرررررررررررررررررررررررة كخبرررررررررررررررررررررررر المعررررررررررررررررررررررررازف  
 

 ه عرررررررررررررررررزا بررررررررررررررررررقال لكرررررررررررررررررذيلشررررررررررررررررريخ 
 ال تصرررررررررررغ البرررررررررررن حرررررررررررزم المخرررررررررررالف  

 ج

 وهذا تقدمت اإلشارة إليه.
"وأطلقوا المشافهة في اإلجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في اإلجازة بعد ذلك:  -رحمه هللا تعالى-وقال الحالظ 
 .المكتوب بها"

لإلخبار اإلجمالي عرلًا، اإلذن لي من طرق التحم  عند جماهير العلماء اإلجازة، وهي اإلذن لي الرواية المفيد 
روي عنه صحيح البخاري، المفيد لإلخبار اإلجمالي، إخبار إجمالي بأحاديث شيخ للطالب أن يالرواية، يأذن ال

 حديث على حدة، وهي أنواع كثيرة: وليس بإخبار  تفصيلي لي ك  حديث الكتاب،
أن ، بكتاب معين يجيز شخص معين معين كذا ها، يجيز ل ان بن ل ان بكتابوهي أرلع أن يجيز معين بمعين

الصورة الثالثة: أن يجيز غير معين ن أن يروي عني مروياتي، معينًا لي غير معين، أجزت لف ا اً يجيز شخص
ازة المعلقة بشرط، أجزتك إن أو بالمجهول، اإلج : ال إله إال هللا، اإلجازة للمجهولبوصف العموم: أجزت من قال

، اإلجازة للمعدوم: أجزت من يولد لك، أجزت من يولد، وبعضهم يتسامح لي إجازة المعدوم أو إن قب  زيد قبلت
هذه إجازة لمعدوم لكنها تابعة  ك وولدك ما تناسلوا،إذا كان تابعًا لموجود، أجزتك وأجزت من يولد لك، أو أجزت

أسمعه، اآلن المسموع مجاز به، أجزتك ما س ، إجازة ما لم يسمعه المجيز:لموجود، اإلجازة للطف  الذي ال يميز
لكن أجزتك ما سمعت وما أسمعه، هذا إجازة ما لم يسمعه المجيز، إجازة المجاز، إجازة المجاز يعني شخص 

يقول  واإلجازة لي أصلها ضعف، والخ اف ليها معروف عند أه  العلم، يعني مجرد ماليجيز، يروي باإلجازة 
الجمهور قبلوا ذلك تخفيفًا على الط اب؛ ألنه ليس ك  طالب يتيسر تروي عنه،  لك: ارو  عني صحيح البخاري 

كثر و له أن يجلس ويقرأ على الشيخ، أو يسمع من لفظ الشيخ، ال سيما بعد أن كثرت الكتب، كثرت المصنفات، 
أن شخص عنده رواية بصحيح البخاري ك  من جاءه  ن يعني تصور ب، وتباعدت األقطار وضعفت الهمم، الط ا

ال ال؟ ما يتيسر؛ ألنه إذا قرأ عليه هذا الطالب ثم جاء طالب آخر لي خاري ليه صحيح البيقرأ عب تيسر له وا 
شك ، نعم، لأذنوا بالرواية إن تابع من النصف لمشك  لاته األول، إن طلب اإلعادة من األول م القراءةأثناء 
لإذا أجاز شخصًا معين بكتاب لها ضعف، تخفيفًا على الط اب، وتيسيرًا على الشيوخ، نعم، لاإلجازة بأص إجازة
هي ضعيفة وتزداد ضعف  : ال إله إال هللاأجزت من قال ،هذا هو األص ، لكن إذا أجاز بوصف العموم معين

أجاز لمجهول، أجاز بمجهول، أجاز طف  ال يميز، أجاز ما لم يسمعه، ك  هذه  بهذا التوسع، أجاز لمعدوم
يعني شخص يروي باإلجازة ليجيز، وثاني يروي باإلجازة ليجيز،  المجاز يفة، إجازة المجاز، إجازةالصور ضع

 وهكذا تتسلس  الرواية باإلجازة.
وأطلقوا المشالهة ليما تحم  بطريق اإلجازة المتلفظ بها، أجازني أو عن ل ان مشالهة، هو يروي عنه باإلجازة، 

ل ان مشالهة، لالسامع يظن مشالهة أنه  ، ليتوسع الطالب لي الصيغة ليقول: عنكلكنه شالهه بقوله: أجزت



أذنت لك بالرواية، لقال: عن  سمع منه لفظ الحديث، وكذا أطلقوا المكاتبة لي اإلجازة المكتوب بها، إذا كتب له:
ل ان مكاتبة أو كتابة، وال شك أن لي هذا نوع من التدليس؛ ألن السامع يظن أن هذا الطالب كتب إليه الشيخ 

وهو موجود لي عبارات كثير من المتأخرين بخ اف المتقدمين، له باإلجازة ال بالحديث، وهو كتب  بالحديث
لإنهم إنما يطلقون المشالهة بما تحم  بطريق السماع، والمكاتبة بما كتب به الشيخ إلى الطالب، سواًء أذن له 

 لي روايته أم ال.
المناولة مقرونة  اية وهي أرفع أنواع اإلجازة""واشترطوا في صحة المناولة اقترانها باإلذن بالرو قال الشيخ: 

باإلجازة، يعني يعطيه الكتاب، يقول: خذ هذا صحيح البخاري اروه عني، مناولة مقرونة باإلجازة، لمن طرق 
، وهي أن يناول الشيخ الطالب الكتاب من مرويه ويأذن له "المناولة المقرونة باإلجازة"التحم  عند الجمهور: 

ازة، أعلى يمكنه منه بهبة أو إعارة أو نحوها، لإذا اقترنت المناولة باإلجازة صارت أعلى من اإلجبروايته عنه، و 
ن خلت المناولة عن اإلجازة لم تصح، إذا قال: هذا صحيح البخاري خذ يا ولدمن اإلجازة مجردة،  فد است يوا 

يقول الحالظ اولة مجردة عن اإلجازة، كثر على أنها ال تصح الرواية بها، منلاأل منه، وال أذن له بالرواية عنه
 : -رحمه هللا تعالى-العراقي 

ن خلررررررررررررررررت   ةولررررررررررررررررالمنان ذن إعرررررررررررررررروا 
 

 ةباطلررررررررررررر صرررررررررررررح  ألاو  قيررررررررررررر : تصرررررررررررررح   
 ج
 

َّل فال عبرة بذلك كاإلجازة قال الحالظ:  "وكذا اشترطوا اإلذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي اإلعالم وا 
 .ميع ذلك"العامة، وللمجهول وللمعدوم على األصح في ج

من طرق التحم : الوجادة، وهي مصدر وجد يجد، مولد غير مسموع من العرب، لما أخذ من العلم من صحيفة 
من غير سماع، للتفريق بين مصادر وجد، للتمييز بين معاني مختلفة، لقالوا: وجد ضالة وجدانًا ومطلوبه 

، تختلف المصادر للفع  الواحد وجد، جداً وجودًا، ولي الغضب وجد موجدة، والغناء وجد وجدًا، ولي الحب و 
الماضي، والمصادر مختلفة تبعًا للمعاني، يعني مث  لع  رأى، تختلف مصادر هذا الفع  تبعًا  الفع  الواحد وجد

ذا رأى لمعانيها، لإذا رأى ببصره قال: رأى رؤيةً  ذا رأى لي النوم قال: رأى رؤيا، نعم، وا  بعقله قي : رأى رأيًا، ، وا 
 الرؤيا والرأي كلها مصادر رأى، تختلف مصادرها باخت اف معانيها.ة و لالرؤي

ف ألفاظها تبعًا الخت اف معانيها، مصادر للفع  وجد تختل جد والو جدوالوُ  وهنا الوجادة والوجدان والوجود والموجدة
يسمع منه ذلك لم  وحقيقة الوجادة أن يقف على كتاب شخص ليه أحاديث يرويها بخطه، ولم يلقه أو لقيه ولكن

يعني إذا  دة، نعم، وجادة، اشترطوا اإلذن لي الوجادةيجد بخط شيخ ال يشك ليه، هذه وجاالذي وجده بخطه، 
أو بخط ل ان ممن  ا ماشي، لكن إذا وجدتم بخطي ك امذك  ك ام تجدونه بخطي ارووه عني، هقلت مث ًا: 

ن كان ليها تعرلونه ك ام ال مانع أن تقول: وجدنا بخط ل ان، لكن ال ع لى سبي  الرواية، لالوجادة منقطعة وا 
حنا نعرف إشوب اتصال، لماذا؟ ألنك قد تجد بخط شخص بينك وبينه قرون، قد نجد بخط شيخ اإلس ام مث ًا، 

خط شيخ اإلس ام أو بخط ابن القيم، أو بخط ابن حجر، أو بخط ابن الص اح، أو بخط السخاوي، ه  نستطيع 
ال، لكن إذا وجدنا بخط ل ان الذي ال نشك أنه خطه ونقول:  ؟ل لمث  هذه الوجادةأن نروي ونحكم باالتصا

لليس للواجد حينئذ أن يروي  "وجدت بخط أبي"هللا قال:  وجدنا بخط ل ان، كثيرًا لي المسند ما يقول: حدثنا عبد
ًُ ليه أو قرأت بخط  ت بخط ل انا لكن له أن يقول: وجدهذه األحاديث إال إذا كان مأذونًا له بروايتها، ومجازًا



قاله ابن  شوب اتصال بقوله: وجدت بخط ل ان إال أن ليه المجردة عن اإلذن من باب المنقطعل ان، والوجادة 
لقد حكى بعض المالكية  ، هذا من حيث الرواية وأما بالنسبة للعم  وجوازه اعتمادًا على ما يوثق به منهاالص اح

 الكية وغيرهم عدم العم  بذلك.أن معظم المحدثين والفقهاء من الم
وحكي عن الشالعي وطائفة من أصحابه جواز العم  بذلك، يعني أنت وجدت بخط شيخ اإلس ام ك ام يتضمن 

ه  تقول: أنا ال أعم  بهذا الحكم حتى يصير لي رواية متصلة بما يؤلفه أو يكتبه شيخ اإلس ام؟  حكم شرعي
ا خط شيخ اإلس ام؟ ومن باب التوسع لي هذه المسألة نقول: ه  لك نعم، أو نقول: تعم  به ما دام تجزم أن هذ

أن تعم  بحديث لي كتاب ليست لك به رواية؟ منهم من منع ذلك، ل ا يجوز لك أن تعم  بحديث ولو لي 
 البخاري وأنت ليست لك به رواية، وليس لك أن تنق  من كتاب ليست لك به رواية.

 قلررررررررررررررررت: والبررررررررررررررررن خيررررررررررررررررر امتنرررررررررررررررراُع 
 ج

 ى مرويرررررررررررررررره إجمرررررررررررررررراعُ نقرررررررررررررررر  سررررررررررررررررو  
 

لكن عم  األمة بأسرها على خ اف يست لك به رواية، أنك ال تعم  وال تنق  من كتاب ل نق  اإلجماع على ذلك
ولو لم تكن لك  -عليه الص اة والس ام-ذلك، ب  نق  ابن برهان اإلجماع على وجوب العم  بما ثبت عن النبي 

لي صحيح البخاري يوجب عليك كذا، تقول: ال، ما يوجب  به رواية، وهذا ظاهر، يعني نقول لك هذا الحديث
حتى تكون لي به رواية؟ ال، أو ال أعم  بهذا الحديث الذي تضمن أمر من األمور الشرعية حتى تكون لك  علي  

به رواية وال تنقله محتجًا به، وال ل استدالل ما تنق  حديث من صحيح البخاري وال تستدل به وال تعم  به حتى 
 ك به رواية.تكون ل

 قلررررررررررررررررت: والبررررررررررررررررن خيررررررررررررررررر امتنرررررررررررررررراُع 
 

 نقرررررررررررررررر  سرررررررررررررررروى مرويرررررررررررررررره إجمرررررررررررررررراعُ  
 

هو نق  اإلجماع على ذلك لكن هو منقوض باإلجماع الذي نقله ابن برهان على وجوب العم ، ووجوب 
ن لم تكن لك به رواية إذا صح عن النبي   . -عليه الص اة والس ام-االستدالل بالحديث وا 

أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو  :وحقيقتها  العلم: الوصية بالكتاب، ذكرها أهمن طرق التحم  التي 
والصواب كما قال الحالظ: أنها إن  ،أنه جوز الرواية بمجرد الوصية سفره لشخص، لروي عن بعض السلف

 الحراجقال: بداًل من أن تباع بخلت عن اإلجازة أنه ال عبرة بها، يعني شخص من أه  العلم حضرته الولاة و 
يستفيد وصي بها إلى طالب العلم الف اني أ بقى عند الورثة وهم ال يحتاجونهايشتريها من ال يستفيد منها، أو ت

مأجور بهذه النية، لكن ه  لف ان الموصى له أن يروي عن الشيخ هذه الكتب ولم يأذن له  -إن شاء هللا-منها 
ت الوصية عن اإلجازة ال إن خل بالرواية التي هي اإلجازة اإلذن بروايتها؟ ال بد من اقتران الوصية بالكتب من

ن عم  بعض السلف بها. عبرة بها  وا 
 تاب أو هذا الحديث سماعه من ل انإع ام الراوي للطالب بأن هذا الك :ومن طرق التحم : اإلع ام، والمراد به

األعمال بالنيات عن  :ي حديثأو أرو  ،أو روايته مقتصرًا على ذلك، يقول: أنا أروي صحيح البخاري عن ل ان
ن  ل ان، ه  لهذا السامع أن يروي عن هذا الشيخ؟ لإن خ ا اإلع ام عن اإلجازة ل ا عبرة به كما قال الحالظ، وا 

وطوائف من المحدثين والفقهاء والظاهرية، ثم قال  الرواية به عن كثيرين كابن جريج حكى ابن الص اح جواز
غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه ال تجوز الرواية بذلك وأما العم   ابن الص اح: والمختار ما ذكر عن



ن لم تجز  ه العم  بما ذكره له إذ صح إسنادهلإنه يجب علي صحته لي  هلي له روايته عنه؛ ألن ذلك يكفيوا 
ن لم تكن لك به رواية لي وجوب العم .  نفسه، تكفي صحة الخبر وا 

أو لمن أدرك حياتي، وكذا  ،ال إله إال هللا :ت لجميع المسلمين أو لمن قالوأما اإلجازة العامة كأن يقول: أجز 
تبعًا أو استق ااًل، كأن يقول:  كأن يقول: أجزت لمن سيولد لف ان كالمبهم والمهم ، والمعدوم مجهولاإلجازة لل

ن جوز ذلك بعضلإنه ال عبرة بذلك كله على األص سيولد لهأجزت لف ان ومن  والسبب هم، ح لي جميع ذلك وا 
وتزداد ضعفًا " ل لها غموض، كما قال ابن الص اح:لي ذلك: أن أص  اإلجازة لي أصلها ضعف، ولي االستدال

 نعم. "بهذا التوسع
واختلفت أشخاصهم فهم المتفق  بائهم فصاعدا  آثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء أحسن هللا إليك: "

ن اتفقت األسماء خطا   ،والمفترق  ن اتفقت األسماء واختلفت ، فهو المؤتلف والمختلف ت نطقا  واختلف وا  وا 
سبة، ويتركب واَّلختالف في الن اَّلتفاق في اَّلسم واسم األباآلباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع 

أو بالتقديم والتأخير أو  ،أو اَّلشتباه إَّل في حرف أو حرفينأن يحصل اَّلتفاق  :منها منه ومما قبله أنواع
 ".ذلك نحو
واختلفت  بائهم فصاعدا  آثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء ": -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ  نعم

د ومحمد ومحمد عشرة، ثم قد ومحم شك أن األسماء تتفق كثيرًا، محمدال  "أشخاصهم فهم المتفق والمفترق 
محمد بن عبد هللا بن عبد  :الث يتفق ث اثةومحمد بن عبد هللا خمسة، ثم لي الث تتفق آباؤهم محمد بن عبد هللا

هذا شخص، الرحمن، ثم يتفق لي النسبة اثنان محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن األنصاري، لكن هذا شخص و 
المتفق والمتفرق هو أن تتفق الرواة وأسماء آبائهم  ويفترق لي الذوات،يتفق لي االسم هذا هو المتفق والمفترق 

ال سيما لي األسر  أن تتفق رباعية وقد تتفق خماسية أق  من ذلك ث اثية ًا ما يتفق األسماءلصاعدًا، يعني كثير 
آبائهم لصاعدًا  لالمتفق والمتفرق هو أن تتفق الرواة وأسماء رق األشخاص،الكبيرة، نعم، تتفق األسماء وتفت

ان لصاعدًا لي الكنية والنسبة، اثنسواًء لي ذلك اتفق اثنان منهم أو أكثر، وكذا إذا اتفق  وتختلف أشخاصهم،
   منهم يقال له: الخلي  بن أحمد، أولهم: النحوي ك شخاصمثال ذلك: الخلي  بن أحمد، الخلي  بن أحمد ستة أ

روى عنه  ،البصري المعروف، صاحب العروض، الخلي  بن أحمد، والثاني: أبو بشر المزني بصري أيضاً 
عيد السجزي القاضي روى عنه روح بن عبادة وغيره، والرابع: أبو سهاني أصبعباس العنبري وغيره، والثالث: ال

روى عنه السجزي  دث عنه ابن خزيمة وغيره، والخامس: أبو سعيد البستي القاضي المهلبيح الفقيه الحنفي
الشالعي روى عن أبي حامد اإلسفرائيني وغيره، هؤالء الستة اسم ك  والسادس: أبو سعيد البستي أيضًا  المذكور،

 قاله ابن الص اح. ءولات الخطيب األربعة األخيرة من هؤال، واحد منهم الخلي  بن أحمد
أحردهم  مدان، أحمد بن جعفر بن حمدان ث اثري، أربعرة كلهرم لري عصرر واحرد،ومن أمثلته: أحمد بن جعفر بن ح

ابوري لنيسرررا ومحمرررد برررن يعقرروب برررن يوسرررفالثالررث: دينررروري، والرابرررع: طرسوسرري، و ، القطيعرري، والثررراني: السرررقطي
معرًا أبرو عمرران الجروني اثنران، ومثال ما اتفق مرن ذلرك لري الكنيرة والنسربة رباعي اثنان ك اهما لي عصر واحد، 

  .بن عياش ث اثة، وعكس صالح بن أبي صالح أربعةوأبو بكر 



أن  ؛ ألنره يخشرىولائدة معرلة هذا النوع خشية أن يظرن الشخصران شخصرًا واحردًا، عكرس مرا تقردمت لري المهمر 
هنا إذا جاءك أحمد بن جعفر بن حمدان وهم أربعة، هؤالء األربعرة مرروا عليرك كر  واحرد مرنهم  يظن الواحد اثنين

لتظرنهم واحرد، وهرذا يحصر  كثيررًا لمرن يحقرق الكترب، لرإذا مرر هرذا االسرم وضرع  مد بن جعفر بن حمداناسمه أح
 د لي السياق.ع امة واحد وترجم قد يترجم لغير المقصود، لغير المراد الوار 

من الطرائف لي بحث لطالبة تنق  عن تفسير القرطبي، والقرطبي كثيرًا ما يقول: ولقد سمعت شيخنا أبا العباس 
سمعت شيخنا أبا العباس يعني شيخ اإلس ام، لترجمت لشيخ  :يقول، هي تعرف أن ابن القيم كثيرًا ما يقول
لض ًا  القرطبي المفسر قب  شيخ اإلس ام نعم ؟شيخ اإلس اممن  اإلس ام وقالت: هذا رأي شيخ اإلس ام، أين أنت  

وكثيرًا ما يقول: ولقد سمعت شيخنا  (المفهم)القرطبي أيضًا شيخه صاحب  أبو العباس، أبو العباسعن شيخه 
، لالعناية بهذا الباب أبا العباس، ظنته أبو العباس بن تيمية، وهذا من هذا؛ ألنه يظن األشخاص شخص واحد

ولئ ا يحكم على راوي بأنه ثقة وهو لي الحقيقة ضعيف أو   ا تنسب األقوال إلى غير أصحابها؛لئ اً مهمة جد
  .لالعناية بهذا األمر لي غاية األهمية بالعكس،

ولائدة معرلة هذا النوع خشية أن يظن الشخصان شخصًا واحدًا عكس ما تقدم لي المهم ؛ ألنه يخشى أن يظن 
ة، وزاد عليه أشياء كثيرة قاله لي النزه ، ولخصه الحالظ ابن حجرلخطيب كتابًا حال اً الواحد اثنين، وصنف ليه ا

أبو  :اسمه تب اآلخريننعم، هذا المعلق الذي علق على النزهة يتتبع الحالظ لي ك  كتبه التي لخصها من ك
هو معاصر لنا  لكن ما لق على النزهة، وهو من المعاصرينالرحيم محمد كمال الدين األدهمي، هذا مع عبد

 اآلن؛ ألنه ذكر أنه قرأ صحيح البخاري على شيخه ل ان سنة ألف وث اثمائة وست عشر، سنة ألف وث اثمائة
 يعني قديم شوي، يعني ممكن متولى من نصف قرن أو أكثر، نعم. وست عشر

ا، هذا الحالظ كثيرًا ما يلخص كتب اآلخرين، لخص التهذيب، لخص المشتبه للذهبي، لخص كذا ولخص كذ
المعلق يتتبعه ويشدد عليه لي النكير، يقول هنا: "وقد صنف ليه الخطيب كتابًا حال ًا وقد لخصته" لجاء المعلق 
نني ليؤلمني كثيرًا وما أدري كيف  يقول: "الك ام عليه كالك ام على ما سبق من أمثاله وهو قريب العهد منك، وا 

عز -اعتذارهم أمام صاحب الكتاب األصلي بحضرة الحق  يطاوعهم دينهم أن يفعلوا ما لعلوه؟ وماذا يكون 
يوم القيامة؟ وقد بلغنا أن الصدر الشهيد لما عمد إلى كتاب اإلمام محمد المتولى سنة تسع وثمانين ومائة  -وج 

صاحب اإلمام أبي حنيفة ولخصه، بأن حذف منه األدلة التي ذكرها ليه مؤلفه، ورأى اإلمام محمدًا لي المنام 
هللا كما قطعت كتابي، لما لبث أن قت  شر قتلة"، ال شك أن الحالظ محفوظ، يعني  -بالتشديد–له: "قط عك لقال 

كتبه تلغي األصول تمامًا، لكتابه التلخيص ألغى البدر المنير، حتى أن البدر المنير رغم أهميته وحاجة ط اب 
التلخيص ال شيء بالنسبة ألصله، لهذه العلم إليه إلى اآلن لم يطبع كام ؛ ألنه طلع التلخيص الحبير و 

الملخصات إن لم يضف إليها الملخ ص من علمه ودرره كما لع  الحالظ لي تهذيب التهذيب ل ا قيمة لها، نعم 
قد يكون الهدف من التلخيص تقريب األص  للمتعلمين ويبقى األص  كما هو، وما كان هلل بقي، ل ا ضير 

، لكن إلغاء الكتب األصلية  ر أن يشيد بالكتاب حينئذ  بهذه الطريقة يعني من إنصاف الملخ ص والمختص 
وهو إمام لخص الكمال للحالظ عبد الغني،  -رحمة هللا عليه-األصلي، يعني مما يؤسف له أن الحالظ المزي 

الكمال هو أص  األصول لي رجال الكتب الستة، ومع ذلكم إلى اآلن لم يطبع، لماذا؟ ألن الحالظ المزي اعتنى 



بالكتاب وزاد عليه وأضاف إليه إضالات، ال شك أن تهذيب الكمال ألض  من الكمال، يعني إذا قارنا بين 
سبحانه -هلل  -أواًل وأخراً -الكتابين، لكن يبقى أن األص  له لض  السبق، وله المنة على من جاء بعده، والمنة 

 الذي ولق الجميع لسلوك هذا الطريق. -وتعالى
ب العلم: من وسائ  التحصي  التلخيص، يعني كثير من ط اب العلم ال يستوعب إذا قرأ، يبقى أن نقول لطال

نعم، نقول: من وسائ  تحصي  العلم التلخيص، إيش المانع أن تمسك قلم وتمسك تفسير ابن كثير وبدل ما هو 
م القرآن، وتفهم كتاب كبير جدًا تلخصه؟ تلخص لوائده، وتقتصر منه على ما يعنيك على لهم كتاب هللا، ستفه

ابن كثير معًا، تأتي إلى تفسير الطبري وتقول: لي روايات مكررة وأسانيد أنا لست بحاجة إليها وتلخص، تأتي 
إلى تفسير القرطبي تقول: ليه استطرادات كثيرة وأدلة ومذاهب لست بحاجة إليها لتلخص، نقول: هذه وسيلة من 

ينشر لي الوقت الراهن ما دمت طالبًا، نعم إذا تمكنت ليما بعد  وسائ  التحصي ، لكن يبقى أن هذا الملخ ص ال
وتأهلت للتأليف والتصنيف وأعدت النظر لي هذا الملخص، ورأيته ينفع الناس ال مانع من نشره، لالتلخيص 
يقرب العلوم إلى القراء ال شك، وهو أيضًا وسيلة من وسائ  التحصي ، من الطرائف: أن المسعودي لي تاريخه 

وج الذهب( لي أول الكتاب ولي آخره: من اختصره أو نق  منه أو حذف منه أو نسبه إلى غيرنا أو لع  أو )مر 
لع  لعليه لعنة هللا والم ائكة والناس أجمعين، للذلك بقي الكتاب ما اختصر وال استفيد منه، والحمد هلل أن األمة 

  المستعان.ليست بحاجته، لي أول الكتاب ولي آخره يقول هذا الك ام، هللا
 على ك  حال هذه مسألة يستفاد منها بقدر الحاجة.

  يقول: "وصنف ليه الخطيب كتابًا حال ًا ولخصه الحالظ ابن حجر وزاد عليه أشياء كثيرة قاله لي النزهة.
ن اتفقت األسماء خطا  ": -رحمه هللا-قال  انتهينا من المتفق  "فهو المؤتلف والمختلف واختلفت نطقا   وا 
 ألسماء لي األلقابلي ا كانت ث اثية أو رباعية أو خماسيةالمتفق والمتفرق خ اصته تتفق األسماء إن ترق، والمف

األمثلة ما تقدم، لكن األشخاص ثير، تتفق رباعية و تتفق، قد تتفق ث اثية وهذا ك عم لي الكنى،لي األنساب، ن
حيانًا تطلب االسم أكثر من ث اثي رباعي من مختلفون، نعم، تعرلون الناس يعانون من هذا، واألحوال تعاني أ

ن اتفقت األسماء خطاً ال يحص  االتفاق مع هذا االلتراق، أج  أ تفق خط وتختلف ، تأتلف تواختلفت نطقاً  وا 
نطق مث  ع بيدة وُعبيدة مث ًا لهو المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف: أن تتفق األسماء لي الخط وتختلف 

وهذا لن جلي  من لم يعرله من "قال ابن الص اح: ط أم الشك ، مرجع االخت اف النق سواًء كان لي النطق
نما يضبط بالحفظ تفصي اً  نتشر ال ضابط لي أكثره يفزع إليهوهو م دثين كثير عثاره، ولم يعدم مخج ًا،المح  ". وا 

هذا أن ينطق مث  هذا    مث أنا سمعت واحد من الكبار يقرأه: سلمة بن كهب ، نعم، أال يخج هي سلمة بن كُ 
 ،لن جلي  من لم يعرله من المحدثين كثير عثاره"لكن هو ليست له عناية بهذا الشأن، لمث  هذا كما قال:  النطق

نما له وهو منتشر ال ضابط ه الصغار من أه  العناية، "يضحك علي "ولم يعدم مخج اً  لي أكثره يفزع إليه، وا 
 ."يضبط بالحفظ تفصي اً 

حتى قال علي بن المديني: "أشد التصحيف ما يقع لي األسماء" ووجه  ذا الفننوع من مهمات هومعرلة هذا ال
وال قبله شيء يدل عليه وال بعده، يعني ما يفهم من السياق، أسماء الرجال ال بعضهم بأنه شيء ال يدخله القياس 



ك ام تستدل عليه بما قبله وما الحيانًا أ بلها وال ما بعدها، بخ اف المتون تفهم من السياق، وال يستدل عليها بما ق
 يستقيم، لكن يبقى الك ام لي الرجال.و بعده 

يعدل يقول: بنت أسماء، ما يمكن يصير هذا؟ و جويرية بن أسماء يأتي الطالب ويقول: جويرية بن أسماء، يأتي 
 ح، جويرية رج بصحيبنت ل ان، ما هو  أسماء بن ل ان، ليعدل: بنت ل ان ما يقول: هذا خطأ؟ جويرية بن

رأيت لهرس لكتاب من الكتب الكبيرة هذه األمور يقع لي إشكاالت كبيرة، وأسماء رج ، لالذي ال يعرف مث  
نعم أين يوضع  ؟مع النساء، مث  جويرية بن أسماء وين يبي يضعه قع مع النساء، واثلةلوضع واثلة بن األس

 ل ا بد من العناية بالرجال. جويرية بن أسماء إذا كان واثلة بن األسقع مع النساء؟
م بالتشديد وس ام، قال ابن الص اح: ما يمكن ضبطه من ذلك على قسمين: عام وخاص، لمن القسم األول: س ا  

إال خمسة، س ام والد عبد هللا بن س ام الصحابي، وس ام  -س اَّم– ما يرد عليك من ذلك لهو بالتشديدجميع "
من صاحب المطالع؟ هذا يرد كثيرًا  خ البخاري، لكن قال صاحب المطالع،والد ابن محمد بن س ام البيكندي شي
 لعلم، يعني لي شرح النووي كثيرًا ولي لتح الباري: حكى صاحب المطالع،لي الشروح، وجهله مما يقبح بطالب ا

 قولوار على صحاح األخبار البن قر قال صاحب المطالع، من صاحب المطالع؟ هذا مطالع األنوار، مطالع األن
إن منهم من خففه "لكن قال صاحب المطالع: كن مع األسف أنه ما طبع إلى اآلن، كتاب من أعظم الكتب ل

س ام بن ناهض المقدسي وسماه الطبراني  لص اح: "التخفيف أثبت"، وقال ابن ا"ومنهم من ثق  وهو األكثر
وأما البقية كلهم س ا م حقيق، س امة، س ام جد محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي، س ام بن أبي ال

 بالتشديد. 
م مارة، من ذلك ُعمارة وع  ريز و ارة كلهم بالضم إال أبي بن ع  زام وحرام، والْسفر و وك  ْث  وأث  ، ُكريز، وح  فر، وا  الس 

ر ومسوَّر، والحمال والجمال، قال ابن الص اح:  هذا الباب ما  وقد يوجد لي"وغنام وعثام، وُقمير وق مير، ومسو 
يعني أينما وجهت صحيح، أينما صرلت الكلمة  "ويكون ال الظ ليه مصيبًا كيفما قال من ليه من الغلط،يؤ 

و قلت: الخباط صحيح؛ ألنه حناط صحيح، ل ى الحنَّاط، يعني لو قلت: الخياطعيسى بن أبي عيس :مث  صحيح
 وخباط، نعم، إال أن شهرته بالنون. وخياط

لمن ذلك  ص،الصحيحين أو هما معًا مع الموطأ من ذلك على الخصو القسم الثاني: الخاص، ضبط ما لي 
بشار بالشين المنقوطة والد بندار محمد بن بشار، وسائر ما لي الكتابين يسار بالياء آخر الحروف والسين 

 ما لي الصحيحين والموطأ مما هو على عيمة، سيار بن أبي سيار وردان، وجمالمهملة، وليهما سيار بن س ا
عبد هللا بن  :وهم لإنهم بالسين المهملة وضم الباء لهو بالشين المنقوطة بشر وكسر الباء إال أربعة سرصورة ب

: بشر بسر المازني صحابي، وبسر بن سعيد، وبسر بن عبد هللا الحضرمي، وبسر بن محجن الديلي، وقي  ليه
لهو بالشين  من تحت قب  الراءاة وجميع ما ليه على صورة بشير بالياء المثنبالشين وباألول قال األكثر، 

وُبشير بن يسار،  : ُبشير بن كعب العدوي منقوطة والباء الموحدة مفتوحة إال أربعة اثنين بضم الباء وهما
والثالث: بالياء يسير بن عمرو بالياء ويقال قسير، الرابع: قطن بن نسير بالنون، قطن بن نسير بالنون، وجميع 

لبر اء الذي يبري اء لإنهما بتشديد الراء، واإال أبا معشر البرَّاء وأبا العالية البر   راءفيف الما ليها من البراء لإنه بتخ
 األعواد والسهام. 



سنن أبي داود وزعم المنذري لي مختصر ن حراش بالحاء المهملة، ة إال والد ربعي براش كله بالخاء المعجموخ  
ين عثمان بن عاصم األسدي، وجميعه بالصاد إال با ح  صين كله بضم الحاء إال أوحُ أنه بالخاء المعجمة،  ص 

بيدة لي الكتب الث اثة كله بالضم إال ع بيدة السلماني، حضين بن المنذر أبا ساسان لإنه بالضاد المعجمة، وعُ 
السلمي إذا جاء لي األنصار لهو بفتح السين ن سفيان، وعامر بن ع بيدة الباهلي، بيدة ببيدة بن حميد، وع  وع  
لي ة إلى بني سلمة، وأه  العربية يفتحون ال ام منه لنسب وأكثر أه   ،وبابهماي النسب كما لي النم ري والصد 

 وهللا أعلم. ،الحديث يقولونه بكسر ال ام على األص  وهو لحن
مة، النسب بفتح ال ام واألص  سل مة، وأه  السلمي إذا جاء لي األنصار لهو بفتح السين نسبة إلى بني سل  

لنسبة إلى النم ر بكسر امي، و ري، سل مي نسبة إلى بني سل مة سل  كما لي النم   بية يفتحون ال ام منه لي النسبعر ال
لي  لحن،  سر ال ام سل مي على األص  وهو لحن،وأكثر أه  الحديث يقولونه بك، وبابهماالميم نم ري ومثله الصد 

لئ ا تتوالى  نظائره مكسور الثاني إذا نسب إليه يفتح؛لي الصواب سل مي كما يقوله أه  العربية ال سل مي، وهذا 
ال مل ك يك نقول: مل ككسرات لي النسب، وعلى هذا إذا نسبنا إلى المل   ن سمع لي  يومل ك ي،؟ مل كيوا  لحن، وا 

صنف لي هذا النوع الحالظ الدارقطني وذي  لعناية، لكنه لحن، الصواب بالفتح، بعض األحيان من بعض أه  ا
 ثم جمع الجميع األمير أبو نصر بن ماكوال ،الخطيب البغدادي، كما صنف ليه عبد الغني بن سعيد على كتابه
وهو عمدة ك  "، اإلكمال البن ماكوال، "وكتابه من أجمع ما جمع لي ذلك"، قال ابن حجر: (اإلكمال) :لي كتابه

عليه منصور بن سليم لي مجلد  ثم ذي  ،، واستدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما لاته لي مجلد ضخم"محدث بعده
أعتمد ليه على "جدًا، قال ابن حجر:  اً مختصر  اً وكذلك ابن الصابوني، وجمع الذهبي لي ذلك كتاب ،لطيف

ثم صنف الحالظ ابن حجر كتابًا لي "، الضبط بالقلم لكثر ليه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب
 نعم. (هتبصير المنتبه بتحرير المشتب)توضحيه سماه: 

جدًا أعتمد ليه على الضبط بالقلم لكثر ليه الغلط والتصحيف  اً مختصر  اً وجمع الذهبي لي ذلك كتاب"هنا يقول: 
وهو  (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) :المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر هللا تعالى بتوضيحه لي كتاب سميته

لم يقف عليه وهلل  دت عليه شيئًا كثيرًا مما أهمله أوه بالحروف على الطريقة المرضية وز تمجلد واحد لضبط
ق الذي يستدرك على الحالظ يقول: يعني أنه عمد المعل   الحمد على ذلك" صحيح الحالظ أجاد لي هذا الكتاب،
 ( ال وجه له، ال وجه لهذه التسميةتبصير المنتبه)وقوله:  هإلى تلك المصنفات ولخصها وجع  منها كتابًا باسم

نما التنبيه يكون للغال ، أي ي إلى من يبصرهنتبه ال يحتاج ألن الم المرضية، جملة ال وقوله: على الطريقة نبه، وا 
نما أتى بها ليخفف من اعتراض من يعترض عليه معنى لها عرلنا أن هذا متحام  ، يبرر عمله الذي عمله ، أووا 

 الجميع.هللا لظ، رحم على الحالظ، له تعليقات لطيفة وجميلة، لكن هو متحام  على الحا
ن اتفقت األسماء واختلفت اآلباء أو بالعكس فهو المتشابه": -رحمه هللا تعالى-قال الحالظ  ، اتفقت األسماء "وا 

 اسم األب واالخت اف لي النسبةوكذا إن وقع ذلك االتفاق لي االسم و "أو بالعكس لهو المتشابه،  واختلفت اآلباء
أو بالتقديم والتأخير أو نها أن يحص  االتفاق أو االشتباه إال لي حرف أو حرلين ويتركب منه ومما قبله أنواع: م

أو عكسه بأن تختلف األسماء  ت اآلباء نطقًا مع ائت الها خطاً اختلفذا اتفقت األسماء خطًا ونطقًا و إ"، نحو ذلك
بفتح قي  ثال األول: محمد بن ع  وملهذا النوع يقال له: المتشابه،  وتأتلف خطًا، وتتفق اآلباء خطًا ونطقاً  نطقاً 



، ومثال قي  بضمها، األول: نيسابوري، والثاني: لريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربةومحمد بن عُ  العين
 والحاء، والثاني بالسين المهملة والجيم. وسريج بن النعمان األول بالشين المعجمة  الثاني: شريح بن النعمان

واسم األب ومثله إن وقع االتفاق لي االسم  ،واالخت اف لي النسبة ي اسم األبإن وقع ذلك االتفاق ل وكذا
 .(تلخيص المتشابه)وصنف الخطيب البغدادي لي ذلك كتابًا سماه: واالخت اف لي النسبة، 

إال  شتباه لي االسم واسم األب مث اً ويتركب من هذا النوع المتشابه مع ما قبله أنواع كثيرة منها: أن يحص  اال
 لي حرف أو حرلين لأكثر من أحدهما أو منهما وهو على قسمين:

ع أن عدد الحروف ثابت لي الجهتين لمحمد بن سنان ومحمد بن سيار األول: ما وقع ليه االخت اف بالتغيير م
أحمد بن الحسين، وأحيد بن مطرف بن واص ، و و معرف بن واص ، و ومحمد بن جبير،  ومحمد بن حنين

ويحص  ليها التصحيف  ،، وجعفر بن ميسرة، ك  هذه أسماء متقاربة لي الصورةةر وحفص بن ميس الحسين
 كثيرًا.

عض األسماء عن بعض لي عدد الحروف نحو عبد هللا بن والثاني: ما وقع ليه االخت اف بالتغيير مع نقصان ب
ومن ذلك أن يحص  ، نجي، يحيى ونجي قريبة لي الصورة عبد هللا بن يزيد وعبد هللا بن زيد عبد هللا بن يحيى
إما لي االسمين أو لي أحدهما، مثال  خت اف واالشتباه لي التقديم والتأخيراالتفاق لي الخط والنطق ويحص  اال

ويزيد بن عبد هللا، نصر  ويزيد بن األسود، عبد هللا بن يزيد ن ذلك لي االسمين معًا: األسود بن يزيدذلك: ما كا
 لك لي أحد االسمين: أيوب بن سيارومثال ما كان ذمرة بن كعب، بن علي وعلي بن نصر، كعب بن مرة 

بهذا  (رالع االرتياب لي المقلوب من األسماء واألنساب)صنف الخطيب البغدادي كتابًا سماه: ، وأيوب بن يسار
الذي لم يترك باب من أبواب علوم الحديث إال وصنف ليه مصنفًا، ومع  -رحمه هللا تعالى-نعرف قدر الخطيب 

 ، وهللا المستعان. لك يعتب على الخطيب ويقال: إن الخطيب أساء إلى علوم الحديث وأدخ  ليه ما ليس منهذ
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (12) شرح نخبة الفكر

 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 الس ام عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 نعم.
تعديال   ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهمومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم : خاتمةأحسن هللا إليك: "

 وأسهلها، وصف بأفعل كأكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذابوأسوؤها ال ومراتب الجرح، وجهالة   وتجريحا  
ثم ما تأكد بصفة  ،كأوثق الناس ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل، لين، أو سييء الحفظ، أو فيه مقال

كشيخ، وتقبل التزكية من  ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح افظ، وأدناهاأو صفتين كثقة ثقة، أو ثقة ح
ولو من واحد على األصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا  من عارف بأسبابه، ، اعارف بأسبابه

 ."قبل مجمال  على المختار فإن خال عن التعديل
 يكفي، يكفي.
من المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم و : خاتمة" :-رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ 

مسائ  الكتاب، والخاتمة خبر  -رحمه هللا تعالى-هذه خاتمة ختم بها الحالظ " وجهالة   تعديال  وتجريحا   وأحوالهم
لحديث ومن المهم لمن له أنس وارتياح لعلم الحديث معرلة أشياء تهم طالب امبتدأه محذوف تقديره: هذه خاتمة، 

 ويقبح به جهلها لمن ذلك:
جماعة من أه  زمان اشتركوا لي  وهي لي االصط اح: عبارة عنأواًل: معرلة طبقات الرواة وهي جمع طبقة، 

 أي على حيثيتين مختلفتين، كأنس يكون الشخص من طبقتين باعتبارين سن ولقاء المشايخ واألخذ عنهم، وقد
قة العشرة مث ًا، هو صحابي من حيث ثبوت الصحبة يعد لي طبلإنه  بن مالك وغيره من أصاغر الصحابة

ار الصحبة جع  الجميع لمن نظر إلى الصحابي باعتبم، ومن حيث صغر السن يعد لي طبقة من بعده مثلهم
ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق طبقة واحدة كما صنع ابن حبان لي الثقات وابن حجر لي التقريب، 

قال ابن لى ذلك جنح ابن سعد صاحب الطبقات، وا   الفاضلة جعلهم طبقات، شهود المشاهد إلى اإلس ام أو
 ". وكتابه أجمع ما جمع لي ذلك، ومث  ذلك طبقة التابعين باالعتبارين المذكورين"حجر: 
 قال السخاوي: منهم مناثنتي عشرة طبقة وهكذا، ، وجعلهم الحاكم جع  ابن سعد طبقات الصحابة خمساً لائدة: 

نتي عشرة طبقة، األولى: يجع  ك  طبقة أربعين سنة، وجع  الحالظ ابن حجر طبقات رواة الكتب الستة اث
طبقة كبار التابعين  الثانية:ه منهم إال مجرد الرؤية من غيره، على اخت اف مراتبهم، وتمييز من ليس لالصحابة 

ثالث: الطبقة الوسطى من التابعين ال، -هذا ك ام الحالظ–لإن كان مخضرمًا صرحت بذلك  كابن المسيب
 كالحسن وابن سيرين.

 كالزهري وقتادة. يها ج  روايتهم عن كبار التابعينالرابعة: طبقة تل



 الخامس: الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد واالثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كاألعمش.
 لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. السادسة: طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم

 السابعة: كبار أتباع التابعين كمالك والثوري.
 الثامنة: الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة وابن علية.

 وعبد الرزاق. وأبي داود الطيالسي زيد بن هارون والشالعيالتاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كي
 كأحمد بن حنب . باع ممن لم يلق التابعينتبع األتالعاشرة: كبار اآلخذين عن 

 الحادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك كالزهري والبخاري.
وألحقت بها باقي شيوخ األئمة الستة الذين تأخرت  اآلخذين عن تبع األتباع كالترمذي،الثانية عشرة: صغار 

 ولاتهم قلي ًا كبعض شيوخ النسائي.
زاحة همن لوائدومعرلة طبقات الرواة لن مهم جدًا،  : سد باب الكذب على الدجالين، وكشف خبيئة المدلسين، وا 

مكان االط اع على وص  الحديث أو إرساله، واألمن من تداخ  االسمين إن اتفقا  الستار عن حقيقة العنعنة، وا 
عن من  نعم معرلة الطبقات لي غاية األهمية، تحدد إمكان سماع الراوي ي االسم واختلفا لي الطبقة وهكذا، ل

 يروي عنه.
بعضهم وهو ثانيًا: من المهم معرلة مواليد الرواة وولياتهم؛ ألنه بمعرلتهما يحص  األمن من دعوى المدعي للقاء 

معرلة المواليد والوليات يعني معرلة تواريخ الرواة، وعرلنا أن كثير من الرواة التضح لي نفس األمر ليس كذلك، 
قال ابن الص اح: ه ولد بعد ولاة ذلك الشيخ لالتضح، عن مولده لتبين أنلما ادعى الرواية عن شيخ ثم سئ  

 غياث بن حفص عن وروينا"، التاريخ لهم استعملنا الكذب الرواة استعم  لما: قال أنه الثوري  سفيان عن روينا"
 عن روي  ما نحو وهذا، عنه كتب من وسن سنه احسبوا يعني، "بالسنين لحاسبوه الشيخ اتهمتم إذا": قال أنه

 لأتيته معدان بن خالد عن يحدث رج  ههنا: لقالوا الحديث أه  لأتاني بالعراق كنت": قال عياش بن إسماعي 
منه  سمعت أنك تزعمأ: لقلت ،-ومائة يعني- عشرة ث اث سنة: لقال معدان؟ بن خالد عن كتبت سنة أي: لقلت
 عن روينا"، ومائة ست سنة خالد مات": اعي إسم قالسمعت منه بعد موته بسبع سنين؟  سنين؟ بسبع موته بعد

 عن سألته حميد بن عبد عن وحدث الكشي حاتم بن محمد جعفر أبو علينا قدم لما": قال هللا عبد أبي الحاكم
 بث اث موته بعد حميد بن عبد من الشيخ هذا سمع :ألصحابنا لقلت ومائتين، ستين سنة ولد أنه لذكر مولده
 ة". سن عشرة

 لي همعرلت إلى الحديث حفاظ يفتقر مما وذلكضًا معرلة بلدان الرواة وأوطانهم، قال ابن الص اح: "من المهم أي
وكتب تواريخ البلدان كتاريخ بغداد للخطيب  سعد البن الكبرى  الطبقات ذكره مظان ومن، تصرلاتهم من كثير

 جاء للما ،القبائ  إلى تنتسب إنما العرب كانت وقدر، وتاريخ نيسابور للحاكم وغيرها، وتاريخ دمشق البن عساك
 تنتسب، العجم كانت كما ،األوطان إلى االنتساب بينهم ليما حدث والمدائن القرى  سكنى عليهم وغلب اإلس ام
 لمكي، ل ان المدني، ل ان الطائفيل ان ا األوطان، إلى االنتساب غير لهم يبق للم أنسابهم، منهم كثير وأضاع

، بعد أن كانوا ينتسبون إلى القبائ  ..القرشي، ل ان المخزومي، ل ان الخزرجي، ل ان وهكذا، بعد أن كانوا ل ان
 لي بينهما الجمع وأراد بلد إلى بلد منانتق   ومن، صاروا ينتسبون إلى البلدان لأضاع كثير منهم األنساب



بن ل ان  ل ان :ليقال" مث" كلمة الثاني على يدخ  أن وحسن إليه، المنتق  بالثاني ثم باألول لليبدأ االنتساب
 وهكذا. الدمشقي ثم المصري 

لى القرية إلى سبتين أن لجائز بلدة قرى  من قرية أه  من كان ومن لى ،أيضاً  البلدة وا   تلك منها التي الناحية وا 
 ". ولائدته األمن من تداخ  االسمين إذا اتفقا لكن الترقا نسبةً "قال الحالظ: ، أيضاً  البلدة
"وأحوالهم تعديال  وتجريحا  وهذا انتهينا منه  عرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم""من المهم مقال: 

من المهم ب  من أهم المهمات لمن يتصدى لهذا الشأن معرلة ك  وصف قام بالرواة من األوصاف  وجهالة"
ومن المهم معرفة أحوال الرواة "قال الحالظ: ، ردها من العدالة والجرح والجهالة المؤثرة لي قبول أخبارهم أو

قه، أو ال يعرف ليه شيء من ذلك، ألن الراوي إما أن تعرف عدالته، أو يعرف لس تعديال  وتجريحا  وجهالة"
وك ام الحالظ هنا يدل على أن الجهالة ليست بجرح، ليست بجرح، لليست بقسم من أقسامه، ب  قسيم له، لعلى 

ن الرواة ب  لي كثير م ،على ذلك ك ام أبي حاتم الرازي لي بعض الرواةهذا هي عدم علم بحال الراوي، ويدل 
أو ال أعرله لقط، لكن يشك  على هذا أن  رله"، وكثيرًا ما يقول: مجهول لقطأي ال أع حينما يقول: "ل ان مجهول

لحالظ على ك ام امن ألفاظ الجرح، لعلى هذا هي جرح،  (مجهول)من رتب ألفاظ الجرح والتعدي  جعلوا لفظ 
لي ألفاظ الجرح أنها  (مجهول)وك ام أبي حاتم هي عدم علم بحال الراوي، ومقتضى صنيع من أدخ  لفظ 

تجريح، ويترتب على ذلك الحكم على الخبر المروي من طريق من وصف بمجهول، لمقتضى كونه جرحًا أن 
الحكم على الخبر حتى تتبين يضعف الخبر بسببه ابتداًء، ومقتضى كونه عدم علم بحال الراوي أن يتوقف لي 

 حال الراوي، وهذا أشرنا إليه سابقًا لي المجهول وأنواعه.
مراتب الجرح وأسوؤها الوصف بأفعل كأكذب الناس، ثم دجال، أو وضاع، و " :-رحمه هللا تعالى-ثم قال الحالظ 

رتبها وهذبها وأدرج ليها مراتب الجرح والتعدي  أول من  "فيه مقال وأالحفظ،  سيءوأسهلها لين، أو ، أو كذاب
األلفاظ المستعملة من قب  أئمة هذا الشأن اإلمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي لي تقدمة كتابه 

وجع  ابن أبي حاتم المراس لي القسمين أربعًا أربعًا، أربعًا لي ، -رحمه هللا-لأجاد وأحسن  (الجرح والتعدي )
ًً قسم التعدي ، وأربع التجريح، وتبعه على ذلك ابن الص اح والنووي وابن كثير، ثم جاء الذهبي  لي قسم ا 

 بوالعراقي لزادا لي ك  قسم مرتبة، لصارت المراتب خمسًا خمسًا، ثم جاء الحالظ ابن حجر لزاد لي التقري
د مراتب مرتبة لي ك  قسم لصارت المراتب ستًا ستًا، لكنه نسخ مراتب القسمين جميعًا وأدرج مراتب الجرح بع

 .-إن شاء هللا تعالى-التعدي ، لصارت المراتب اثنتي عشرة مرتبة سيأتي ذكرها قريبًا 
وقريب من صنيع الحالظ ما لعله السخاوي لي لتح المغيث والسيوطي لي التدريب، لكن الحالظ هنا اقتصر 

وشرحها: "وأسوأها ما دل  ي النخبةعلى ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها، وترك ما بين ذلك من المراتب لقال ل
وأصرح ذلك التعبير بألع  كأكذب الناس، وكذا قولهم: إليه المنتهى لي الوضع، أو هو ركن  على المبالغة ليه،

ن كانت ليها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها  "الكذب أو نحو ذلك، ثم دجال، أو وضاع، أو كذاب؛ ألنها وا 
 -أي األلفاظ المستعملة لي الجرح-ليه المنتهى لي الوضع، وأسهلها دجال وضاع كذاب، دون أكذب الناس، وا  

، وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب ال تخفى"قال لي النزهة: ، قولهم: لين، أو سيء الحفظ، أو ليه أدنى مقال
ليه  أو ،أو ليس بالقوي  : ضعيف،أو منكر الحديث أشد من قولهم ،أو لاحش الغلط ،أو ساقط ،لقولك: متروك



واألدنى، وترك ما بينهما من المراتب؛ ألن  ما صنعه الحالظ لي مراتب التجريح ذكر األشد واألسوأهذا قال"، م
 ل ا يستوعب ليه ك  شيء كما هو معروف. مختصر شديد االختصار، ألف للحفظ الكتاب

أو صفتين كثقة ثقة، ثم ما تأكد بصفة  ،كأوثق الناس الوصف بألع  -كما قال الحالظ-وأرلعها "مراتب التعدي : 
 ."كشيخ ر بالقرب من أسه  التجريحأو ثقة حالظ، وأدناها ما أشع

وأرلعها عند الحالظ لي النخبة وشرحها كما هنا الوصف بما دل على  يضًا معرلة مراتب التعدي من المهم أ
هى لي التثبت، ثم ما كأوثق الناس، أو أثبت الناس، أو إليه المنت لي ذلك، وأصرح ذلك التعبير بألع المبالغة 

التعدي  أو صفتين كثقة ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حالظ، أو عدل ضابط، على تأكد بصفة من الصفات الدالة 
كيد؛ ألن عدل ليس ليه تأ ثقة حالظ، أو عدل ضابط كذا قال، لكن قوله: أو عدل ضابط أو نحو ذلك، نعم، أو
نظر،  -رحمه هللا-مع بين العدالة والضبط، لفي ك امه مرة واحدة؛ ألن الثقة من ج ضابط تساوي ثقة لقط

ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب ال  ،كشيخ ما أشعر بالقرب من أسه  التجريح وأدناها"
يعني -وما تركه الحالظ من مراتب ألفاظ القسمين يمكن استكماله من مقدمة التقريب، وقدمته على غيره  "تخفى

عدي  والجرح عند الحالظ لصلته بالكتاب المشروح، لصلة التقريب بالنخبة؛ ألن كلها من ك ام تتب الاعتنيت بمرا
من ال يمنع  ..،ك امه أولى من تكميله بك ام غيره، مع أنه ال يمنع، لتكمي  ك ام الرج  الواحد برج  واحد

لصلته بالكتاب لي التقريب على غيره قدمت ما  ، قدمته على غيره،-إن شاء هللا تعالى-اإلشارة إلى ك ام غيره 
 ولعناية الناس به واعتمادهم عليه، لقال: المشروح،

 قال: المرتبة األولى: أوثق الناس ما جاء بألع  التفضي بذلك لشرلهم، هنا  المرتبة األولى: الصحابة، لأصرحُ 
 بذلك لشرلهم. لأصرحُ  ريب قال: المرتبة األولى الصحابةأوثق الناس، ولي التق

 .حالظ كثقة معنى أو ثقة كثقة لفظاً  الصفة بتكرير أو ،الناس كأوثق ألع ب إما مدحه أكد من: الثانية
احدة هي الثانية عنده لي الثانية: ما تأكد بصفة، جعلهما مرتبة و ثق الناس، و أو  :المرتبة األولى لي النخبة

 وجع  األولى للصحابة. التقريب
لحاقه بهذه المرتبة  : عدللكن لي قوله، عدل أو ،ثبت أو، قنمت أو ،كثقة بصفة ألرد من: الثالثة نظر؛ ألن وا 

 تساوي ثقة.  : عدل ضابطإال إذا قي العدالة واحدها ال تكفي لليست مقارنة لثقة
ليه قلي اً  الثالثة درجة عن قصر من: الرابعة  أو ليس به بأس. أو ال بأس به بصدوق  شارةاإل وا 

ليه لي اً ق الرابعة عن قصر من :الخامسة  أو يخطئ أو أوهام له أو يهم صدوق  وأ الحفظ سيئ بصدوق  شارةاإل وا 
 الداعية بيان مع والتجهم رجاءواإل والنصب والقدر تشيعلكا البدعة من بنوع رمي من بذلك ويلتحق ،بأخرة تغير
 .غيره من

ليه أجله من حديثه يترك ما ليه يثبت ولم القلي ، إال الحديث من له ليس من: السادسة  مقبول بلفظ شارةاإل وا 
ال يتابع حيث  .-إن شاء هللا تعالى-ولي هذه المرتبة إشكال كبير تأتي اإلشارة إليه ، الحديث للين وا 

 حديثه يترك ما ليه يثبت ولمأن نقدم الك ام على هذه المرتبة السادسة من ليس من الحديث إال القلي   ال مانع
ليه أجله من ال يتابع يثح مقبول بلفظ شارةاإل وا   . الحديث للين وا 



ليحكم على  وليست على المرويات على الرواة أواًل: األحكام لي التقريب على الرواة وليست على المرويات،
ما  الحديث إال القلي ، ولم يثبت ليهلأصحاب هذه المرتبة ليس لهم من  ؟الراوي بغض النظر عنه ه  توبع أم ال

مق  من  ات، ليس له من الحديث إال القلي أو من مخالفة الثق -وال األئمةيعني من أق–يترك حديثه من أجله 
ليه االرواية، لم يثبت ليه من أقوال أه  العلم أو من مخ إلشارة بلفظ الفته للثقات ما يترك حديثه من أجله، وا 

ال للين الحديث، اآلن  ؟ حيث يتابعمتى يصير مقبول ،مقبول، يكفي مقبول؟ هما واحد رق عندنا بين لين الفما وا 
 واللين لم يتابع. لين ومقبول واحد ال لرق بينهما إال أن المقبول توبع لي األص ،

طلع إلى مراتب من الرواة لي التقريب بأنه لين وهي من مراتب التجريح، إذا توبع  إذًا إذا وجدنا وصف لراو  
ال ال؟ طيب، الضعيف إذا توبع إيش يصير؟ يص التعدي  صار مقبول بول، الضعيف إذا توبع ير مقصح وا 

احد وصف بمقبول، والثاني و إذًا ما الفرق بين لين وضعيف؟ لو عندنا ث اثة رواة، ث اثة رواة يصير مقبول، 
الضحاك بن حمرة مقبول، الضحاك المعالري  بضعيف، من يحرر لي الفرق بين هؤالء الرواة؟ :بلين، والثالث

 ؟تقريب هكذا، ما الفرق بين الرواة الث اثة؟ ما الفرق بينهم؟ نعمضعيف، الضحاك بن نبراس لين، كلهم لي ال
 :......طالب
ال وظيفة من أرا يفة من درس وانتهىاآلن النظر لي التقريب وظطيب  إيش  د أن يدرس؟ من أراد أن يدرسوا 

ما توبع،  يدريك أنه توبع أو ما توبع اآلن؟ نعم، الرض أنك بحثت عنه وجدته ما توبع، وجدت له حديث وجدته
ورد حديث من طريقه بحثت عنه لي طرقه لي جميع و مقبول،  :إيش يصير؟ هذا الذي قي  عنه لي التقريب
 قريب على الرواة ال على المرويات. إذًا الحكم لي التلين،  دواوين السنة ما وجدت له متابع، إيش يصير؟

وجدته متابع ارتقى حديثه إلى درجة  الثاني: اللين وجدت له متابع طلع صار مث  زميله مقبول، الضعيف
ال ما اليظهر ر لي الفرق بين مقبول ولين وضعيف، القبول، إذًا هذه المرتبة ليها إشكال، أنا لم يتحر  فرق وا 

يظهر؟ ألن المقبول هذا إذا لم يتابع رجع لين، اللين إذا توبع صار مقبول، إذًا كيف نصف واحد بأنه لين 
ليه  شملهما من ليس له من الحديث إال القلي والقاعدة ت والثاني مقبول؟ ولم يثبت ليه ما يترك حديثه من أجله، وا 
قريب أن تإن الحالظ ك  من حكم عليه بأنه مقبول لي ال :مقبول حيث يتابع، ه  نستطيع أن نقول :اإلشارة بلفظ

ول هذا ه  نستطيع أن نقجميع مروياته لم يتابع عليها؟  بع عليها؟ ومن حكم عليه بأنه لينجميع مروياته تو 
مقبول وجد أحاديث هؤالء لمن حكم عليه بنعم، نقول: أقرب ما يقال أن الحالظ تتبع  الك ام؟ هذا أقرب ما يقال،

أقرب ما يقال  هذالم يتابع على أي حديث من أحاديثه، أنه توبع على جميع أحاديثه، ومن حكم عليه بلين أنه 
ن ابن حجر أحاط بك  مرويات الرواة؟ أال يمكن أن يوجد أن نقول: إلي مث  هذا الك ام، لكن ه  نستطيع 

لين وتوبع عليه؟ إذًا  :طلع عليه الحالظ؟ أو العكس من قي  ليهلم يحديث لمن وصف بأنه مقبول لم يتابع عليه 
اوي إال ال شك أن المروي له أثر لي الراوي؛ ألنه ال يعرف ضبط الر لي الكتاب ينبغي أن تكون للرواة،  األحكام

ذا خالفهم حكم عليه أنه ليس بضابط،  من خ ال مروياته، وأنه والق الثقات، إذا والقهم حكم عليه بأنه ضابط، وا 
 لكن األص  لي هذا الكتاب أنه للرواة، يعني إذا وجدنا راوي ضعيف دعنا من مقبول ولين، إذا وجدنا راو  

جة القبول؟ يطلع إلى ذا الراوي أال يطلع إلى در ضعيف حكم عليه بأنه ضعيف، وجدت رواية أخرى متابعة له
 ؟لهذه المرتبة ليها إشكال، نعم درجة القبول،



 .....:.طالب
 نعم.؟ له أوهام يخطئ ؟يهمسيء الحفظ؟ صدوق يعني صدوق  ؟وين

 ......:طالب
 أقول: ليه خ اف على ما سيأتي. -يعلى ما سيأت-حتى الصدوق  ..،أن هؤالء فو إيه معر 

ليه يوثق ولم واحد من أكثر عنه روى  من: لسابعةا  .الحال مجهول أو مستور: بلفظ اإلشارة وا 
 لى الثانية عشرة كلها تجريح عندهالسابعة إمقبول كلها تعدي ،  إلى لفظ آلن الست كلها تعدي  عند ابن حجرا 

ليه يوثق ولم واحد من أكثر عنه روى  من: لسابعةإذًا ا تقدم أن المستور ، لحالا مجهول أو مستور بلفظ اإلشارة وا 
ما تقدم هذا؟ نعم، تقدم هذا، وهو المستور، عندكم لي  ةعند ابن حجر هو من عرلت عدالته الظاهرة دون الباطن

"أو اثنان فصاعدا  نعم، .. إلى آخره، "متى توبع السيئ الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل المدلس"النخبة، 
 ليه يوجد لم من: الثامنةالمستور عنده بإزاء مجهول الحال،  إذًا هنا "ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور

ليه يفسر، لم ولو الضعف إط اق ليه ووجد ،ربلمعت توثيق ليه يوجد لم من ر،بلمعت توثيق : بلفظ اإلشارة وا 
 ، بلفظ ضعيف.ضعيف
ليه يوثق ولم واحد غير عنه يرو   لم من: التاسعة  به مجهول العين. ، والمرادمجهول بلفظ اإلشارة وا 
ليه بقادح ذلك مع ضعف بقادح، ضعف ذلك ومع ةالبت يوثق لم من: العاشرة  متروك أو بمتروك اإلشارة وا 
 .ساقط أو الحديث واهي أو الحديث
 .بالكذب اتهم من: عشرة الحادية
جر، وقد رتبها هذه مراتب الجرح والتعدي  عند الحالظ ابن ح، والوضع الكذب اسم عليه أطلق من: عشرة الثانية

والحكم لي أه  هذه المراتب االحتجاج بأه  تب التعدي  إلى أسوأ مراتب الجرح، على سبي  التدلي من أعلى مرا
من  الثالثةالمراتب الث اث ب ا خ اف، الث اث األولى: الصحابة، من جاء بألع  التفضي  أو أكد بتكرار اللفظ، و 

 ء يحتج بهم ب ا خ اف.ألرد بلفظ بصفة كثقة أو متقن أو ثبت، هؤال
ليه قلي اً  الثالثة درجة عن قصر منصدوق،  المرتبة الرابعة وهم من قي  ليه واختلف لي أه   بصدوق  شارةاإل وا 
لصدوق مختلف لي روايته، لذهب ابن أبي حاتم وابن الص اح ومن تبعه إلى ، هذا مختلف ليه، اأو ال بأس به

وينظر ليه، لماذا؟ ال يحتج بحديث الصدوق ابتداًء ب  صرح أبو حاتم  أنه ال يحتج به ابتداًء، ب  يكتب حديثه
وابن  ند هؤالء عند ابن أبي حاتمإذًا الصدوق عنعم، قي  له: أتحتج به؟ قال: ال،  بأنه صدوق  حينما وصف راو  
 شريطة الضبط. ال يحتج به، ب  يكتب حديثه وينظر ليه؛ ألن هذا اللفظ ال يشعر ب مالص اح ومن تبعه

ن  قال: صدوق  حجة من رد حديث الصدوق: إال أنه ال يشعر بشريطة  كانت مبالغة لي الصدق وعدم الكذبوا 
خبر أن يكون راويه متصفًا بالضبط، كيف من تمام الثقة أن يكون ضابطًا، يعني مما يشترط لصحة الو الضبط، 

منزله لطرق الباب للتهنئة، شخص جالس لي و  ؟ اتصور أنه لي يوم عيد مث اً صدوق ال يشعر بشريطة الضبط
 ؟قال: التح وشوف من هو ، هو صحيح ل ان، طرق الباب ثانيةلقال لولده: التح، لتح الباب قال يا أبت: ل ان

ال كذابلتح وقال: ل ان، صحيح، لتح إلى  ، ما أخطأ وال مرة، ك  مرة منع ؟الولد تمام المائة، هذا صدوق وا 
رج  طرقوا الباب لي يوم العيد، وكلهم أخبر عنهم على مقتضى الواقع، مائة  ،يقول: الطارق ل ان، مائة مرة



ال ال؟ مبالغة لي الصدق، يعني ما أخطأ وال كذب وال مرة، هذا صدوق، الولد  يستحق الوصف بصدوق وا 
ال ال؟ طيب من الغد يسأله أبوه يا ابني من الذي جاء أمس؟ من طرق الباب  صدوق، صيغة مبالغة، صح وا 

ال ال؟ هو صدوق م مائة، ليقول: ل ان، ول ان، يعد اثنين ث اثة وينسى الأمس؟ وعدده لكنه  باقي، هذا ضابط وا 
ال غير مطابق؟ اآلن صدوق ما كذب وال مرة، لي مائة واقعة ما كذب وال مرة،  ليس بضابط، تنظير مطابق وا 

لذي جاءوا للتهنئة أمس يوم إذًا يستحق الوصف بصدوق، لكن من الغد قال له أبوه: من الذي جاءوا أمس؟ من ا
 ؟ عد ث اثة أربعة خمسة ونسي أكثر من تسعين هذا ليس بضابطالعيد؟ قال: زيد وعمرو وعبيد وما أدري إيش

ن استحق الوصف بالمبالغة بالصدقو  إال أنه ليس عنده ضبط؛ ألن لفظ صدوق ال يشعر بشريطة الضبط، هذه  ا 
 اهر. : إن الصدوق ال يحتج به، أظنه ظحجة من يقول

ابن حجر،  ،هذا الذي عليه العم  عند المتأخرين، الذهبي بحديث الصدوق  وذهب آخرون إلى االحتجاج
العراقي، السخاوي، السخاوي جع  لفظ صدوق من المراتب التي ال يحتج بها إال بمتابع، السيوطي، األلباني، ك  

ن كان ال يجعله من الصحيح يجعله من درجة الحسن درجة  من يصحح ويضعف يجع  الصدوق يحتج به، وا 
من صادق إلى صدوق يدل على  هم؟ ألن العدول من صادق إلى صدوق ما حجتلوجود الخ اف القوي ليه، 

ال لم يستحق  م ازمة الراوي للصدق وأن الكذب ال يقع لي ك امهم ازمة الراوي، هذه صيغة مبالغة، يدل على  وا 
ينتفي؟ هو  ؟أشار إليه أولئك ينتفي بمث  هذا الك ام؟ ينتفي طيب الضبط الذيبما يدل على المبالغة، الوصف 

ال لم يستحق الوصف بما يدل على المبالغة،  لي الصدق، الكذب ال يقع لي ك امهمستحق الوصف بالمبالغة  وا 
 لق على المقصود ويطلق على الخطأوالكذب كما هو معروف يطلق على المقصود وغير المقصود، الكذب يط

لي حديثه، صف بصدوق وهو يخطئ؟ ألن الذي ال يضبط يكثر الخطأ لي حديثه، يكثر الخطأ كيف يستحق الو 
ن لم يكن مقصودًا، على ما سبق تقريره لي  والكذب يطلق على الخطأ كما هو معروف، مخالفة الك ام للواقع وا 

لمبالغة إال وقد برئ الكذاب، لي الوصف بالكذب، ما تقدم لنا هذا؟ تقدم، إذًا هذا الشخص ال يستحق الوصف با
من وصف الكذب، ال المقصود وال غير المقصود، ل ا يقع الكذب المخالف للواقع لي ك امه ال عن قصد وال 

اذا؟ ألنه ال يقع الكذب لي ك امه ال عمدًا مشعر بشريطة الضبط، لم ن خطأ، وصفه بصيغة المبالغة صدوق ع
واية الصدوق، والمسألة دقيقة تحتاج إلى شيء من االنتباه، ، إذًا هو ضابط، هذه حجة من يقول بقبول ر وال خطأً 

ال ليست ظاهرة؟ هاه ظاهرة؟ إذًا الذي عليه العم  عند المتأخرين قاطبة أن الصدوق يحتج  ؟وهي اآلن ظاهرة وا 
 به وحديثه من قبي  الحسن؛ ألن هذا آخر درس نريد أن نكم  الكتاب ل ا نستطيع أن نفص  أكثر من هذا.

-ذكر الحالظ ، "وتقبل التزكية، تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على األصح": -ه هللارحم-قال 
هنا بعض القواعد المتعلقة بالجرح والتعدي ، لذكر أن تزكية الرواة والمراد بها ما يشم  الجرح  -رحمه هللا تعالى

ال التعدي ؟ التزكية؟ والتعدي  يعني تقب  التزكية والتزكية تشم  الجرح والتعدي ، األ ص  لي التزكية الجرح وا 
 : تزكية من باب االكتفاء.التعدي  نعم، لكن قالوا

 .............................. ومررررن 
 وصررررررررررررررررررررحح اكتفرررررررررررررررررررراؤهم بالواحررررررررررررررررررررد  

 ج

 زكرررررررررررررراه عرررررررررررررردالن لعرررررررررررررردل مررررررررررررررؤتمن 
 جرحررررررررررًا وتعررررررررررردي ًا خرررررررررر اف الشررررررررررراهد  

 ج



{ :اء اقتصروا على التزكية، من باب، لكن من باب االكتفقولهم: تقب  التزكية أي والتجريح  }َسَراِبيَل َتِقيُكُم اْلَحرا
يعني والبرد، نعم، وذكر أن تزكية الرواة والمراد بها ما يشم  الجرح و التعدي  إنما تقب  من  [( سورة النح 25)]

ه بمجرد ما يظهر للئ ا يعدل أو يجرح  تقب  التزكية من عارف بأسبابها؛اإلمام العارف بأسباب الجرح والتعدي ، 
 كية واحد خ الًا لمن شرط التعددوذكر أنه يكفي على القول الصحيح لي التز ابتداًء من غير ممارسة واختبار، 

 الجرح يثبت ه  أنه لي اختلفوا"قال ابن الص اح: لى األق  إلحاقًا للرواة بالشهود، من اثنين ع ل ا بد حينئذ  
 لي والتعدي  الجرح لي كما باثنين إال ذلك يثبت ال: قال من لمنهم؟ اثنين من بد ال أو احدو  بقول والتعدي 

 ألن بواحد يثبت نهإ :-وغيره الخطيب بكر أبو الحالظ اختاره الذي الصحيح وهو- قال من ومنهم ،هاداتالش
التعدد؛  إذًا لي تعدي  الراوي وجرحه ال يشترط لي قبول الخبر، يعني لي الرواية ال يشترط التعدد يشرط لم العدد

 قال الحالظ العراقي: ة، الشهاد بخ اف وتعديله يهو را جرحلي ألن هذا لرع عن ذاك، للم يشترط 
 .............................. ومررررن 
 وصررررررررررررررررررررحح اكتفرررررررررررررررررررراؤهم بالواحررررررررررررررررررررد  

 

 زكرررررررررررررراه عرررررررررررررردالن لعرررررررررررررردل مررررررررررررررؤتمن 
 جرحررررررررررًا وتعررررررررررردي ًا خرررررررررر اف الشررررررررررراهد  

 

ل ا يشترط ليها العدد، يعني  ،أن التزكية تنزل منزلة الحكم -ادةيعني التزكية والشه–والفرق بينهما "وقال الحالظ: 
ال يكفي؟ نعم يكفي واحد، هذا حكم من هذا  إذا ألتاك عالم لي حكم مسألة يحتاج أن تذهب إلى غيره لتتأكد وا 

أو بإعادة ص اة أو ما أشبه ذلك يكفي  ه إذا حكم عليك بوجوب دم لي الحجاإلمام على هذا الراوي، كما أن
أن التزكية تنزل منزلة الحكم ل ا يشترط ليها العدد، والشهادة تقع  -يعني التزكية والشهادة–ك امه، لرق بينهما 

ما إذا كانت التزكية لي الراوي مستندة من المزكي إلى : يفص  بينولو قي ، من الشاهد عند الحاكم لالترقا
؛ إذا كانت ناشئة عن األول ل ا يشترط العدد أص اً  ألنه إن كانلكان متجهًا؛  اجتهاده أو إلى النق  عن غيره

األئمة لي النظر لي حال ي وهذه تتصور ليمن بعد األئمة، ل نت التزكية ناشئة عن اجتهاد عالمإذا كا اجتهاد
المتأخرين الذين لم يخالطوا الرواة، يظهر لي  هذا الرج  اجتهد لرأى أنه ثقة، اجتهد لرأى أنه ضعيف، وهذا

لي أقوال األئمة لأداه اجتهاده إلى أن هذا الراوي ثقة، أو أداه اجتهاده إلى أن هذا الراوي ضعيف،  اجتهد ونظر
ألنه إن كان األول أن مرد ذلك إلى االجتهاد ل ا يشترط  كام ال يلزم العدد؛ه  يلزم العدد؟ كاالجتهاد لي األح

ن كانألنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم،  العدد أص ًا؛  ليه الخ اف إذا كان ناق  عن غيره، ويتبين ليجري الثاني  وا 
ثم قال الحالظ لي النزهة: ، ال يشترط العدد؛ ألن أص  النق  ال يشترط ليه العدد لكذا ما تفرع عنه –أيضاً –أنه 
جرح بما ال يقتضي رد يقب  جرح من ألرط ليه ل ل ا "وينبغي أن ال يقب  الجرح والتعدي  إال من عدل متيقظ"

يتغاضى عن أكبر شيء، نعم، ل ا  متشدد يجرح بأدنى شيء، أو متساه يعني شخص ، ديث المحدثحديثهم ح
لجرح بما ال يقتضي رد  -جرحيعني ال-بد أن يكون الجرح والتعدي  من عدل متيقظ، ل ا يقب  جرح من ألرط ليه 

  وهو من أه-الذهبي وقال الحالظ أخذ بمجرد الظاهر لأطلق التزكية،  كما ال تقب  التزكية منحديثهم، 
"لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف وال على تضعيف  :–االستقراء التام لي نقد الرجال
كيف يقول الذهبي هذا  وال على تضعيف ثقة" ماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيفثقة، "لم يجتمع اثنان من عل

ونحكم عليه  معوا على تضعيف راوي وعشرة اجتمعوا على توثيقهونحن نجد لي ترجمة الراوي الواحد أربعة اجت
ل ا يمكن أن  لي هذا الراوي إال قولين لقط نقول: إذا لم يوجدبأنه ثقة؟ لأربعة اجتمعوا على تضعيفه وهو ثقة، 



يجتمع هذان اإلمامان على توثيق ضعيف أو على تضعيف ثقة، أما إذا وجد لي الراوي عشرين قول لقد يجتمع 
ضعيف، واجتمع ليه أكثر من قولين،  أوسة ستة على تضعيفه والباقون على توثيقه أو العكس، وهو إما ثقة خم

 .-رحمه هللا-لنفهم ك ام الحالظ الذهبي 
رحمه -ثم قال الحالظ ، يترك حديث الرج  حتى يجتمع الجميع على تركه ولهذا كان النسائي من مذهبه أن ال

وليحذر المتكلم لي هذا الفن من  "م لي هذا الفن من التساه  لي الجرح والتعدي وليحذر المتكل": -هللا تعالى
لإنه إن عدل أحدًا بغير تثبت كان كالمثبت حكمًا ليس بثابت ليخشى عليه أن " التساه  لي الجرح والتعدي ،

ن جرح بغير تحرز أقدم وهو يظن أنه كذب(( ))من روى حديثاً يدخ  لي زمرة  سلم بريء على الطعن لي م وا 
ل: أحتاط للسنة ال تقو  بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدًا" نعم لي مث  هذا ال يرد االحتياط، من ذلك ووسمه

ت على األمة العم  إن احتطت من جهة التضعيف لو  ال، ألنك  إال ما أتأكد منه، ل ا أثبت وأضعف هذا الراوي 
ن احتط هذه األحاديث خير من أن تفرط كون األمة تعم  ب لتوثيقه وقلت: تبأحاديث تأتي من هذا الرواي، وا 

هذا تارة من جعلت الناس يعملون بأدلة ال يثبت بها شرع، لاالحتياط لي مث  هذا ال يرد، واآللة تدخ  لي  بها
وتارة من المخالفة لي العقائد وهو موجود كثيرًا  –وك ام المتقدمين سالم من هذا غالباً -الهوى والغرض الفاسد 

-هللا  الحال لي العم  برواية المبتدعة، وليتق   وحديثًا، وال ينبغي إط اق الجرح بذلك، لقد قدمنا تحقيققديمًا 
 رحمه هللا تعالى-ا كما قال ابن دقيق العيد د الرجال لي أعراض المسلمين لإنهمن يتصدى لنق -سبحانه وتعالى

ماء والحكام، وقف على شفيرها العلماء وقف على شفيرها العل حفرة من حفر النار -يعني أعراض المسلمين
 والحكام.

الجرح ، "والجرح مقدم على التعديل إن صدر من عارف بأسبابه" والجرح مقدم على التعدي  كما قال الحالظ:
إذا وجد لي ، "فإن خال عن تعديل قبل مجمال  على المختار"التعدي  إن صدر من عارف بأسبابه  مقدم على

ح صدر من عارف باألسباب ابن معين: ثقة، وقال أحمد: ضعيف، والتضعيف والتجري قال الراوي جرح وتعدي 
الجرح مقدم "لإذا وجد لي الراوي جرح وتعدي  لقد قال ابن الص اح: وهو أحمد إذًا يقدم الجرح على التعدي ، 

لمعدل ينظر ، االمعدل على خفي باطن عن يخبر والجارحعلى التعدي ؛ ألن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، 
والجارح يحكم من خ ال شيء خفي على المعدل، إذا قال المعدل:  ،ليحكم عليه بمجرد ما ظهر له إلى الظاهر
شيئًا من المحرمات،  يزكي، يبر والديه، إلى آخر الواجبات، وال أعرله ارتكب ثقة عدل يصلي يصومهذا الرج  

ويزكي، ويبر والديه، ويحج، ويفع   ويصوم ول، يصلييقول الجارح: صدقت لي ك  ما تقإذًا هو عدل، 
مث ًا، ليكون هذا  الخمر يشرب المنكرات والموبقات إال شيء واحد أنا اطلعت عليهالواجبات كلها، ويجتنب 

الجارح عنده زيادة علم خفيت على المعدل، ولذا قدموا الجرح، لإن كان عدد المعدلين أكثر، جرحه واحد وعدله 
الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرنا؛ ألن الذي يخفى لتعدي  أولى، والصحيح و قد قي : اخمسة ستة، ل

رحمه -قال الحالظ العراقي ول الجارح أولى، وهذا قول األكثر، على الواحد يخفى على الخمسة، ليكون قبول ق
  :-هللا تعالى

موا الجرررررررررررررح   إن ظهرررررررررررررلكررررررررررررن وقررررررررررررد 
 

 مررررررررن عررررررررد ل األكثررررررررر لهرررررررررو المعتبرررررررررر 
 



يعني مفسر، مجروح بكذا،  "ولكن مح  ذلك إن صدر مبيناً  جماعة تقديم الجرح على التعدي أطلق "الظ: قال الح
ن صدر من غير عارف باألسباب " من عارف بأسبابه؛ ألنه إن كان غير مفسر لم يقدح ليمن ثبتت عدالته، وا 

مبين السبب إن صدر من عارف لم يعتبر به أيضًا، لإن خ ا المجروح عن تعدي  قب  الجرح ليه مجم ًا، غير 
ومال ابن  "ا عمال قول المجرح أولى من إهمالهلم يكن ليه تعدي  لهو لي حيز المجهول و على المختار؛ ألنه إذا 

 الص اح لي مث  هذا إلى التوقف.
سبب التضعيف،  ولم يبين ي ، لجاء شخص آخر لقال: هذا ضعيف،ما ذكر ليه تعد عدل أص ًا،شخص لم ي

حد من أه  العلم بالتعدي ، وجد ليه تضعيف لكنه غير مفسر، هذا ألليس ليه قول  لتعدي هو خ ا عن ا
التضعيف يحتم  أن يكون بغير جارح، ولذا اشترطوا تفسير الجرح، نقول: هذا الرج  لي حيز المجهول، ال 

نه ال بد : إا وقلناتعارض الجرح والتعدي  نظرنلو نعرف عنه عدالة، وا عمال قول الجارح أولى من إهماله، نعم 
 نعم.يكتفى ليه الجرح ولو كان مجم ًا،  أن يكون الجرح مفسرًا، لكن إذا كان غير معدل لإنه

معرفة كنى المسمين، وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن كثرت كناه  ومن المهم إليك: "فصل: أحسن هللا
من نسب إلى غير أبيه، أو إلى كنية زوجته، و أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته 

 ،أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا   أمه
 . ألسماء المجردة والمفردةومعرفة ا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه

 :الكنى واأللقاب واألنساب
لى الصنائع  ،أو مجاورة أو سككا   أو ضياعا   بالدا   ع إلى القبائل واألوطاننساب، وتقواأل  والكنى واأللقاب" وا 

ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من  ،ويقع فيها اَّلتفاق واَّلشتباه كاألسماء، وقد تقع ألقابا   ،والحرف
 ."ومعرفة آداب الشيخ والطالب، لرق أو بالحلف، ومعرفة اإلخوة واألخواتأعلى ومن أسفل با

 كفي، يكفي.ي
نعم، هذا مما يحتاج إليه الطالب، طالب العلم  "معرفة كنى المسمين"فصل: و : -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ 

ليما يتعلق بالرواة من األسماء والكنى واألسماء واأللقاب، ومعرلة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه 
أو كنيته كنية  ومن والقت كنيته اسم أبيه أو بالعكسعوته، كنيته، ومن اختلف لي كنيته، ومن كثرت كناه أو ن

إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو نسب زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه، أو 
 . ومن اتفق شيخه والراوي عنه ،اسم شيخه وشيخ شيخه لصاعداً 

ج إليه لي هذا الفن مما يتعلق بالرواة من األسماء والكنى ذكر لي هذا الفص  ما يحتا -رحمه هللا تعالى-الحالظ 
، ممن اشتهر باسمه وله كنية ال يؤمن "معرفة كنى المسمينفي هذا الفن  ومن المهم"واألنساب واأللقاب، لقال: 

 ....... كثيراً لكن ما تحفظ كنيته،  أنت تحفظ اسم راوي أن يأتي لي بعض الرواية مكنيًا ليظن أنه آخر، يعني 
ما عرلته، لتظنه شخص ثم يأتي مرة أو مرتين مكنى، لإذا كنت ال تعرف كنيته  اسمه لي كثير من األسانيد

ب، ال بد من معرلة المشهور كنيته أبو الخطا آخر غير ذلك، مثال ذلك قتادة بن دعامة البصري الثقة الثبت
من المهم أكثر ما يأتي قتادة باسمه، و بن جمي  بن طريف كنيته أبو رجاء،  وقتيبة بن سعيدمث  هذه الكنى، 

  .هذه الكنىإيش؟ ل ا بد من معرلة  حدثنا أبو رجاء، اسم أبو رجاء :وأكثر ما يأتي قتيبة باسمه، لكن قد يأتي



قبله؛ ألنه ال يؤمن أن  أي معرلة اسم من اشتهر بكنيته، وهو عكس الذي رلة أسماء الكنىومن المهم أيضًا: مع
أن  -يعني من يشتهر بالكنية- ذكره بالكنية، والغالب ليمن كذلكطرق مع أن الجادة لي بعض ال يرد مسمىً 

 قول، ك  من اشتهر اسمه يضيع، ولذا اختلف لي أبي هريرة، اختلف لي اسمه واسم أبيه على أكثر من ث اثين
ئهم، لماذا؟ ألنهم الخشني، أبو ذر، أبو الدرداء يختلف لي أسما ةيختلف، أبو قتادة، أبو ثعلب بكنية وعرف بها

ن الناس ممن له عناية بهذا اشتهروا بالكنى، والغالب ليمن كان كذلك أن اسمه يضيع، ل ا يعرله إال الرد م
 بن عمران الضبعي. اسمه نصر  و جمرةوأب اصم النبي ، اسمه الضحاك بن مخلدمن ذلك: أبو عالشأن، 

 بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري النجاري كأبي  ومن المهم أيضًا: معرلة من اسمه كنيته وهم قلي 
وقد يكون السبب لي ذلك أن اسمه ضاع، خ اص ضيعوه الناس، اعتمدوا المدني القاضي اسمه وكنيته واحد، 

على هذه الكنية لضاع اسمه، يعني ه  منكم من ال يعرف أبو تراب الظاهري؟ نعم، تعرلون أبو تراب؟ إيش 
 ؟اسمه؟ نعم

 ......:طالب
عرف اسمه؟ نعم، من اشتهر بالكنية سواًء كان من المعاصرين أو من المتقدمين الغالب ي تهر بالكنية، لكن مناش

 بن حجر لي التقريب:قال اعبد هللا بن مسعود مشهور بكنيته،  أن اسمه يضيع ل ا يعرف، وأبي عبيدة بن
 ". واألشهر أنه ال اسم له غيرها"

 ، مث  عيسى بن موسى القرشي أبو محمد أو أبو موسىلي كنيته وهم كثيرمعرلة من اختلف  ومن المهم أيضًا:
 مان العتكي أبو صالح أو أبو سلمة. وغالب بن سلي

عزيز له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، ابن جريج عبد الملك بن عبد ال ومن المهم أيضًا: معرلة من كثرت كناه
يد بن عقبة أبو محمد وأبو الوليد، ومن أحمد بن محمد بن الول دولضالة بن إبراهيم التيمي أبو إبراهيم وأبو أحم

كأبي إسحاق إبراهيم بن  من والقت كنيته اسم أبيهمعرلة من كثرت نعوته وألقابه، ومعرلة  المهم من ذلك أيضاً 
 أبيه. كثير من يسمي ابنه على اسم أبيه لتكون كنيته توالق اسم  إسحاق المدني أحد أتباع التابعين، كثير هذا،

لنسب إلى التصحيف  رنا ابن إسحاق، أخبرنا ابن إسحاقمن نسب إلى أبيه لقال: أخبولائدة معرلته نفي الغلط ع
نا أبو إسحاق، نعم، هو أبو إسحاق وهو أيضًا ابن إسحاق، وعكس ذلك كإسحاق بن أبي وأن الصواب أخبر 

 بن أبي إسحاق السبيعي.إسحاق السبيعي، إسحاق 
نصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو كأبي أيوب األمعرلة من والقت كنيته كنية زوجته  ومن المهم أيضًا:

كما وقع  ات ليظن أنه يروي عن أبيهكالربيع بن أنس عن أنس هكذا يأتي لي الرواي والق اسم شيخه اسم أبيه
ري وشيخه أنصاري، ب  أبوه بك أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والدهوهو  لي الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد

 وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أوالده.
نما  كالمقداد بن األسود، نسب إلى األسود الزهري  من نسب إلى غير أبيهومن المهم أيضًا: معرلة  لكونه تبناه وا 
 أحد األع ام، وعلية اسم أمه قسم،وهو إسماعي  بن إبراهيم بن م كابن علية إلى أمه أوهو المقداد بن عمرو، 

إسماعي  الذي يقال له: ابن  ولهذا كان يقول الشالعي: أنبأناكان ال يحب أن يقال له: ابن علية، اشتهر بها، و 
 علية. 



اهره أنه منسوب إلى صناعة الحذاء كالحذاء، ظإلى غير ما يسبق إلى الفهم نسب ومن المهم أيضًا: معرلة من 
نما كان يجالسهم لنسب إليهم، أو بيعها وليس كذلك، و  وكسليمان التيمي لم يكن من بني تيم، ولكنه نزل ليهم، ا 

نما نزل  هم أن نسبته إلى الغزوة المشهورةأو كأبي مسعود البدري عقبة بن عمرو يسبق إلى الف وليس كذلك، وا 
ن قال البخاري: إنه حضر بدرًا لنسبته إلى الغزوة مع أنه سكن بدراً   بدر، وكذا من نسب إلى جده لنسب إليها، وا 

لإن اسمه سلمة بن عمرو بن  بمن والق اسمه واسم الجد المذكور ومثال ذلك: سلمة بن األكوعل ا يؤمن التباسه 
 األكوع.

الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي  ،كالحسن بن الحسن بن الحسن من اتفق اسمه واسم أبيه وجدهمعرلة و 
يعني وجد لي المتأخرين لي ، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من لروع المسلس ، -مرضي هللا عنه-طالب  بن أبي

خطأ كثيرًا، إذا نسب القول حذف الويقع لي هذا نعم القرن الثامن والتاسع محمد بن محمد بن محمد إلى عشرة، 
ألنك إذا    هو ل ابن أو لألب أو للجدقول هإذا م  ل ا يدرى ال ؟!يكتب عشرةإيش ب لواحد من الكتابةواحد، م  ا

القول لمن؟ ما تدري، لينبغي العناية هذا  صاروا عشرة وحذلت خمسة وبقي خمسةنعم، إذا  ؟حذلت ويش يدريك
 بهذا.

زيد بن  كأبي اليمن الكندي، زيد بن الحسين بن الجد واسم أبيه لصاعداً  وقد يتفق االسم واسم األب مع اسم
سين، يعني ك  واحد يوجد هذا، زيد بن الحسين بن زيد بن الحسين بن زيد بن الحسين، الحسين بن زيد بن الح

 وهكذا ليلزم عليه التسلس . يسمي على أبوه
كعمران عن عمران عن عمران؛ خالد عن خالد، نعم، عمران  اسم شيخه وشيخ شيخه لصاعداً وقد يتفق الراوي و 

-ني: أبو رجاء العطاردي، والثالث: أبو حصين الصحابي عن عمران عن عمران األول: يعرف بالقصير، والثا
 .وسليمان عن سليمان عن سليمان: األول: الطبراني، والثاني: الواسطي، والثالث: الدمشقي، -رضي هللا عنه

مشهور بالرواية عن أبي علي األصبهاني الحداد،  ،كأبي الع اء الهمداني عطار ولشيخه معاً وقد يقع ذلك للراوي 
نية والترقا لي الك الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد لاتفقا لي ذلك ما اسمه الحسن بن أحمد بنوك  منه

وهذا النوع مهم، هذا من أهم المهمات ه أبو موسى المديني جزءًا حال ًا، وصنف ليوالنسبة إلى البلد والصناعة، 
عن خالد بن  خالد بن مهران الحذاء لت: خالد من؟ نعم،أن تعرف مث  هذه األمور، إذا جاءك خالد عن خالد، ق
 عبد هللا الطحان الواسطي، معروف هذا عند أه  العلم.

"وهو ، قال الحالظ: من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، من اتفق اسم شيخه والراوي عنهومن المهم أيضًا: معرلة 
"، لمن أمثلته: أو انق اب ، ولائدته: رلع اللبس عمن يظن أن ليه تكرارلم يتعرض له ابن الص اح نوع لطيف
عنه مسلم بن  والراوي  سلم بن إبراهيم الفراديسي البصري،م وروى عنه مسلم، لشيخه مسلمروى عن  البخاري 

روى عن مسلم بن إبراهيم، وروى عنه مسلم بن  وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضاً الحجاج صاحب الصحيح، 
 الحجاج لي صحيحه حديثًا بهذه الترجمة بعينها.

 وهو من أقرانه، والراوي عنه وى عنه هشام، لشيخه هشام بن عروةور  ومنها: يحيى بن أبي كثير روى عن هشام
واألدنى ابن يوسف  وةوروى عنه هشام لاألعلى ابن عر  هشام الدستوائي، ومنها: ابن جريج روى عن هشام

 الصنعاني.



األب، واألدنى  ي ليلى، لاألعلى عبد الرحمنبن أبروى عنه اروى عن ابن أبي ليلى و  ومنها: الحكم بن عتيبة
عبد الرحمن بن أبي ليلى األب  المذكور، وأمثلة ذلك كثيرة جدًا، وبالمناسبة ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن

ثقة، مشهور من رواة الصحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلي الفقيه المعروف سيء الحفظ، سيء الحفظ، لإذا 
الفقيه لي كتب الفقه قال بذلك ابن بن أبي ليلى لهو ل ابن وليس لألب، كام منسوب الوجدت ك امًا لي األح

وابن أبي ليلى وغيرهم، المقصود بابن أبي ليلى الفقيه االبن سيء الحفظ، وليس المقصود به األب ألنه  ةشبرم
 -رحمه هللا-عند النووي  وحلها ثير ممن يبحث لي المسائ  الفقهيةعلى ك بمثابة ابنه لي الفقه، وهذه خفيت ليس

وليس األب عبد الرحمن، وأمثلة ذلك  يدور اسمه كثيرًا هو االبن محمد لي شرح مسلم أشار إلى أن الفقيه الذي
 كثيرة جدًا.

لى والكنى واأللقاب واألنساب، وتقع إلى القبائل و  ،"ومعرفة األسماء المجردة والمفردةقال الحالظ:  األوطان ا 
، "أو سككا  "األرض المغلة كما لي القاموس، أو  : كرجال جمع ضيعة بالفتح، العقارالضياع "أو ضياعا   بالدا  

وقد تقع  ليها االتفاق واالشتباه كاألسماءإلى الصنائع والحرف ويقع  ، أو"أو مجاورة" : األزقة والمحالالسكك
 .ألقاباً 

قال ، لف، ومعرلة اإلخوة واألخواتلرق أو بالحومعرلة أسباب ذلك، ومعرلة الموالي من أعلى ومن أسف  با
ومن المهم لي هذا الفن معرلة األسماء المجردة، األسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من "الحالظ لي شرحه: 

كابن  أو ضعاف أو مذكورة لي كتاب مخصوصيعني بكونها أسماء ثقات  "األئمة لمنهم من جمعها بغير قيد
وابن أبي حاتم لي الجرح والتعدي ، يعني هؤالء  خاري لي تاريخهماسعد لي الطبقات وابن أبي خيثمة والب

وال برجال كتب معينة لقط، ب  أطلقوا، ك   اء لقطفغير قيد، لم يتقيدوا بالثقات لقط وال بالضعيجمعون الرواة من 
لعجلي وابن جمعوا الرجال من غير قيد، ومنهم من ألرد الثقات بالذكر كا ءما وقع لهم من الرواة ذكروه، لهؤال

حبان وابن شاهين، ومنهم من ألرد المجروحين كابن عدي وابن حبان والعقيلي وغيرهم، ومنهم من تقيد بكتاب 
ورجالهما ألبي الفض  بن  ورجال مسلم ألبي بكر بن منجويه، رجال البخاري ألبي نصر الك اباذيك مخصوص
لجماعة من المغاربة، ورجال ي ورجال النسائي رجال أبي داود ألبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذطاهر، و 

لعبد الغني المقدسي لي كتابه الكمال، وعرلنا أنه  داود والترمذي والنسائي وابن ماجهالصحيحين وأبي  الستة
، الكمال، ومع ذلكم أهم  لسبب شهرة المختصر المهذب تهذيبه أص  جميع ما كتب لي رجال الكتب الستة

 فه، ثم هذبه المزي لي تهذيب الكمال.لحالظ المزي، وشهرة مؤلل
وزدت عليه أشياء، وسمته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتم  عليه من الزيادات  "وقد لخصتهقال ابن حجر: 
".. إلى وجاء مع ما اشتم  عليه من الزيادات "وسميته تهذيب التهذيبوهنا المعلق نعم يقول: "، قدر ثلث األص 

أي أنه أخذ  "حسب العادة المألولة، المعلق يقول: "وقد لخصته زي لي تهذيب الكمال"ثم هذبه الميقول: آخره، 
-قال هذا المعلق "، وجاء مع ما اشتم  عليه من الزيادات قدر ثلث األص "الحالظ يقول: "، ثلثه وحذف ثلثيه

ذا مع ، ه"إلى نفسهأي أنه أخذ ثلث وحذف الثلثين ونسبه  "حسب العادة المألولة: يقول: -كمال الدين األدهمي
حذف نصفه ثم ما الفائدة لي كونه ي؟ للو كان لم يزد ماذا يكون حجم ذلك المختصر كونه زاد عليه أشياء كثيرة



بالزيادات التي زادها ليكون أبقى للكتاب كما ذي ًا  .......أال كان لي وسعه أن يجع  أو أكثر منه ويزيد عليه؟
 .-رحمه هللا-المعلق متحام  على الحالظ وعرلنا أن هذا ؟ هو من غير تلعب ليه

إيش  ؟مجردةكيف  األسماء المجردة كثير من الشروح ال يعرف معنى)المجردة( "ومعرلة األسماء المجردة" كلمة 
والذي يظهر لي أنا أنها مجردة من الكتب، من كتب إيش؟ من كتب الرواية،  معنى مجردة؟ مجردة من إيش؟

و بيجرد هذه األسماء من هذا الكتاب من ا هم الذي يكتب لي رجال البخاري مث ًا من كتب الحديث، يعني 
أه  العلم لي هؤالء الرجال؟ نعم، يقول: "ومعرلة األسماء  ثم يتتبع أقوال ؟ يجرد هذه األسماءالبخاري أوالً 

 مجردة؟ المجردة" إيش معنى 
 ......:طالب
 كيف؟

 ...طالب:...
يكتب لي رجال الكتب الستة أول عم  يعمله ماذا يصنع؟ يجرد هذه ال، ال، أقول: مث  هذا الشخص الذي 

األسماء من هذه الكتب الستة، يأتي إلى أسانيد البخاري ليجردها من الصحيح، يأتي إلى أسانيد مسلم ليجردها، 
ليها أه   يأتي إلى أسانيد أبي داود ليذكر الزوائد، يأتي إلى أسانيد وهكذا، ثم يذكرها مرتبة ويذكر ليها ما قال

 العلم من جرح أو تعدي . 
قات ، ال تقيد بكونهم ث..بأنه إن كان مراده بالمجردة التي ال تقيد :يتعقب الشيخ قاسم بن قطلوبغا تلميذ المصنف

منهم من جمعها بغير  "ومنهم من جمعها بغير قيد"ل ا يظهر معنى قوله:  أو ضعفاء أو رجال كتاب مخصوص
، غير قيد، لتعقب ظاهر إن كان المراد المجردة أنها ال تقيد بكونهم ثقات أو ضعفاءقيد، جمع الكتب المجردة ب

كيف؟ أعم من أن يكون أصحابها ثقات أو ء المجردة أي من الكنى واأللقاب" قال الم ا علي القاري: "األسما
 مجردة التي ال تقيدن المراد بالإن كا"ضعاف مذكورة لي كتاب دون كتاب، وبهذا اندلع اعتراض التلميذ بقوله: 

"لمنهم من جمعها بغير قيد" انتهى، ل ا يظهر معنى قوله:  قات أو ضعفاء أو رجال كتاب مخصوصبكونهم ث
مع أن  بمن لم يكن له كنية أو لقبلكن ال يخفى أن الدلع إنما يتم لو ثبت أن جمع األئمة مختص "قال الم ا: 
 ."والظاهر أن جمعهم أجمع وأعم ،بمن لم يشتهر بأحدهماأو  اء المجردة ليها كنى وليها ألقابهذه األسم

المتقدمة من  ،المراد بالمجردة العارية عن الخصوصيات" الحسن السندي الصغير بهجة النظر: ولي شرح أبي
يعني أن معرلة األسماء المقيدة بالخصوصيات المذكورة  "التوالق بالوجوه المذكورة، ومن اشتهار مسمياتها بالكنى

أن األسماء  ارية عنها، لمعرلة الك  من المهم، لكن الذي يظهر ليهمات، وكذا معرلة األسماء العمن الم
 للك ام عليها من خ ال جمع ك ام أه  العلم. ي جردت من الكتب، من كتب الروايةالمجردة الت

أي -قد صنف ليها التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره ليها، و  المفردةومن المهم أيضًا: معرلة األسماء 
ال لالظاهر أن الجوامع المتقدمة شاملة لألسماء المفردة، أي تواريخ البخاري،  -لي خصوصها م سؤاالت اإلماو وا 

الحالظ أبو بكر  صنف ليها على سبي  اإللرادموجود ليها األسماء المفردة،  أحمد، كتب الثقات، كتب الضعفاء
أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك  -يعني البرديجي–جر: ذكر أحمد بن هارون البرديجي، قال الحالظ ابن ح

مهملة، وسكون الغين  سيناً  -سغدي–ينًا فاء، وهو بضم المهملة، وقد تبدل سأحد الضع "صغدي بن سنانقوله: 



بعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب، واسمه سندي بن حبيش، اسم لكنه  المعجمة
لنسب، مث  حرمي بن عمارة اسم لكنه بلفظ النسب، وهذا كثير، لكن صغدي كم من شخص سمي بلفظ ا

صغدي؟ يقول: هذا شخص مفرد ما لي غيره، كم من شخص سمي أجمد؟ أجمد، أحمد بإعجام الحاء، أجمد، 
لتعدي  في الجرح والو علم بلفظ النسب وليس هو لردًا، وه ،كم من شخص؟ هذه أسماء مفردة، يسمونها مفردة

ولرق بينه وبين الذي قبله  وثقه ابن معين، واحد سمي باسم صغدي، صغدي الكوليأكثر من  البن أبي حاتم
وأظنه هو  ر محفوظ،صغدي بن عبد هللا يروي عن قتادة، قال العقيلي: حديثه غي لضعفه، ولي تاريخ العقيلي:
ب   حديث الذي ذكره، وليست اآللة منههو لل إنمال أما كون العقيلي ذكره لي الضعفاءالذي ذكره ابن أبي حاتم، و 

 هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن، وهللا أعلم.
والمشهور أنه يكنى أبا عبد  له صحبة ورواية، ،: سندر، سندر بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذاميمومن ذلك

لكن ذكر أبو موسى لي الذي  على معرلة  وهو اسم لرد سندر، لم يتسم به غيره ليما نعلم، قاله ابن حجر، هللا
وقد ذكر ذلك؛ لإنه هو الذي ذكره ابن منده، وتعقب عليه  الصحابة البن منده: سندر أبو األسود، وروى له حديثاً 

وا مصر لي ترجمة سندر مولى زنباع، الحديث المذكور محمد بن ربيع الجيزي لي تاريخ الصحابة الذين نزل
 ."كتابي الصحابة وقد حررت ذلك لي"يقول: 

 ويقال ليه ما يقال لي األسماء المجردة. ،المجردة الكنىمعرلة ومن المهم 
تراب كأبي  كسفينة مث ًا، وتارة بلفظ الكنية سم، اللقب تارة يكون بلفظ االسموهي تارة تكون بلفظ اال :األلقابو 

 ة كالعطار، أو صفة كزين العابدينحرل لكنه بلفظ الكنية، وتارة نسبة إلى عاهة كاألعمش أو وأبي بطن هذا لقب
 وهكذا.

تارة إلى و دمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، ، وهي لي المتقتقع إلى القبائ هي تارة و : األنساب كذا معرلةو 
ب ادًا أو وبالنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون نسبة إلى المتقدمين، وهذا لي المتأخرين أكثر أي بال األوطان

لى الصنائعو  ،أو مجاورة ككاً ضياعًا أو س وقد ، كاألسماء ويقع ليها االتفاق واالشتباهالبزار، و كالخياط والحرف  ا 
مأخوذة من  ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها، وهي كمحمد بن مخلد القطواني كان كولياً  ألقاباً تقع األنساب 

وضوعان أحدهما بسمرقند القطوان م لقاني:لالخطو مع النشاط، ولي شرح السندي نق ًا عن االقطوان وهي مقاربة 
 ة، لعلى هذا يكون نسبة وليست بلقب. الكولة، وهذا منسوب إلى الذي بالكولواآلخر ب

كالضال، الضال لقب معاوية  على خ اف ظاهرهااأللقاب والنسب التي باطنها معرلة أسباب  من المهم أيضاً و 
الضال،  :ى ضال؟ ض  بطريق مكة، ضاع، لقي  لهبن عبد الكريم الضال، اسم لاع  من ض ، إيش معن

لقب عبد هللا  ، والضعيف ضد القوي والذي يتبادر من هذا اللقب أنه وصف سيء من الض ال نسأل هللا العالية
ن عبد الرحيم لقب بذلك لشدة حفظه، ومحمد محمد ب محمد لضعف جسمه وليس لضعف روايته، وصاعقةبن 

مسعود البدري على ما تقدم لي  وقة بطن من عبد القيس لنسب إليها، وكأبيلي نزل بالععوقي باهبن سنان ال
 سكنها لنسب إليها. وأقول األكثرين لم يشهد بدرًا ب  نزل بها 

ك  ذلك يطلق عليه مولى، أو باإلس ام؛ ألن  أو بالحلف بالرق  ومن المهم: معرلة الموالي من أعلى ومن أسف 
 ن إمام معتمد للتفرقة بين الموالي المذكورين.ذلك إال بالتنصيص عليه م وال يعرف



علي بن المديني ك الرواة كذلك، وقد صنف ليه القدماءمن العلماء و  ومن المهم أيضًا: معرلة اإلخوة واألخوات
وات مطبوع، ومثال ذلك لي خوة واألخوالسراج، وألبي داود أيضًا كتاب لي اإل ومسلم بن الحجاج والنسائي

ثة أو أربعة ومن اللطائف أن ث اوعبد هللا وعبيد هللا ابنا مسعود، عمر وزيد ابنا الخطاب،  عمر وزيد، الصحابة
في العل  للدارقطني من طريق هشام بن حسان عن أخيه يحيى بن سيرين عن أخيه أنس ل وقعوا لي إسناد واحد،

 ))لبيك حقًا حقاً قال:  -صلى هللا عليه وسلم- بن سيرين عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول هللا
 ن رواه عن أخيه سعيد عن أخيه أنس. وذكر أبو طاهر المقدسي أن محمد بن سيري تعبدًا ورقًا((

حيث يكون البعض مشهورًا دون  دخوة واألخوات كما قال القاري: دلع توهم اتحاد المتعدومن لائدة معرلة اإل
هما لي االسم كأحمد بن إشكاب وعلي بن إشكاب ومحمد أبويأخًا الشتراك  دلع ظن من ليس بأخ   :، ومنهاغيره

 نعم.بن إشكاب، لاألول حضرمي، واآلخران غيره، 
ه وسماعه ب الشيخ والطالب، وسن التحمل واألداء، وصفة كتابة الحديث وعرضدأومعرفة أحسن هللا إليك: "

سماعه  ،سبب الحديثومعرفة ، ألطراففيه، وتصنيفه إما على المسانيد أو األبواب أو العلل أو ا والرحلة وا 
وهي نقل محض،  ،راء، وصنفوا في غالب هذه أنواعوقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الف

َّل إله  مبسوطاتها، وهللا الموفق والهاديوحصرها متعسر، فلتراجع لها  ،ظاهرة التعريف، مستغنية عن التمثيل
 .إَّل هو

 "آله وأصحابه أجمعين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى
 نعم.

 كتابة الحديث وعرضهو ب الشيخ والطالب، وسن التحمل واألداء، دأومعرفة ": -رحمه هللا تعالى-يقول الحالظ 
سماعه وسماعه رحمه هللا -ذكر الحالظ  "وتصنيفه على المسانيد أو األبواب أو العلل أو األطراف ،والرحلة وا 
ومن أهمها: اإلخ اص وتصحيح  ،لمنها: آداب المحدث ،أشياء مهمة مما يحتاج إليه طالب الحديث -تعالى
علم الحديث علم شريف يناسب مكارم األخ اق ومحاسن الشيم، وينالر سيء األخ اق "قال ابن الص اح: النية، 
 من شيء إللادة أو الحديث إلسماع التصدي أراد منل ،الدنيا علوم من ال اآلخرة علوم من وهو الشيم، ومشاين

" تهااورعون الرئاسة حب بلية وليحذر وأدناسها، الدنيوية األغراض من قلبه وليطهر ،النية تصحيح لليقدم لومهع
 من)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا عنه- هريرة أبي عنلقد أخرج أبو داود والنسائي 

 .((الجنة عرف يجد لم الدنياأغراض  من رضاً غ هب ليصيب إال يتعلمه ال هللا وجه به يبتغى مما علماً  تعلم
 لي اختلف وقد"قال ابن الص اح: لتأه  واالحتياج إليه، الثاني: من آداب المحدث: أن يجلس للتحديث عند ا

 لىإ احتيج متى إنه: نقوله والذي ،ةلروايل واالنتصاب الحديث إلسماع التصدي له استحب بلغه إذا الذي السن
اختار الرامهرمزي لي الحد الذي إذا بلغه الناق  ، كان سن أي يل ونشره تهلرواي يالتصد له استحب عنده ما

 أن نكرتسبم وليس": قالتهاء الكهولة وليها مجتمع األشد، حسن به أن يحدث هو أن يستولي الخمسين؛ ألنها ان
 ابن وهو -لى هللا عليه وسلمص- هللا رسول نبئ الكمال، ومنتهى االستواء حد ألنها األربعين استيفاء عند يحدث
 على ذلك ضاعي القاضي وأنكر"، رأيه ويجود ،عقله ويتولر قوته،و  اإلنسان عزيمة تتناهى األربعين ولي أربعين،

 ماتو  السن هذا إلى ه  ينت لم من المحدثين من بعدهم ومن المتقدمين السلف من كم": وقالالرامهرمزي  خ اد بن



الخمسين قد يموت قب  الخمسين، النووي مات وعمره ستة وأربعين، ينتظر إلى  يعني ينتظر إلى أن يص  "ه؟قبل
ليه ماسة، ال يوجد لي البلد غيره وعمره قد يكون الناس بحاجة إ !أن يبلغ األربعين ومن يؤمنه إلى بلوغ األربعين؟

 المتقدمين سلفال من كم" :-قال القاضي عياض- ؟ ال، يقول: انتظر عشر سنوات إلى أن تنضجث اثون، نقول
 هذا، يحصى ال ما والعلم لحديثا من نشر وقد ،هقبل ماتو  السن هذا إلى ينته   لم من المحدثين من بعدهم ومن
 وهذا ،النخعي إبراهيم موكذلك ،الخمسين يبلغ لم جبير بن وسعيد ،األربعين يكم  ولم تولى العزيز عبد بن عمر
 كذلك ،أحياء وشيوخه متوالرون  والناس عشرة سبع ابن :وقي  وعشرين، نيف ابن للناس جلس أنس بن مالك
 ."أعلم وهللا ،لذلك واتنصب ،الحداثة سني ل العلم عنه أخذ قد الشالعي إدريس بن محمد

تعين عليه أن يجلس إللادة الناس،  لكن المعول لي ذلك على التأه  والحاجة، إذا وجدت الحاجة مع التأه 
 وأمامن نفسه من غير براعة لي العلم،  تصدى للتحديث ابتداءً يمزي على من حم  ابن الص اح ما ذكره الرامهر 

 االحتياج معها لهم ظهر تقدمت العلم لي منهم لبراعة ذلك أن ظاهرللا ذلك قب  حدث ممن عياض ذكرهم الذين
 . الحال بقرينة ماوا   السؤال بصريح إما ذلك سئلوا ألنهم أو ،ذلك قب  لحدثوا إليهم
 والخرف، الهرم من ليه عليه يخشى يالذ السن لهو التحديث عنأمسك  المحدث بلغه إذا ذيال السن وأما

 اخت اف بحسب يتفاوتون  لسنا هذا بلوغ يل والناس حديثه، من ليس ما ويروي  يخلط أن ليه عليه ويخاف
اد أال اعت بعض الناس، يةاالرو  عن ليمسكل حديثه من ليس ما عليه يدخ  أن وخاف عمي إذا هكذاو  ،أحوالهم

 لإذا عمي ضاع، مث  هذا يمسك، انتهى. يحدث الناس إال من كتاب
 يعرف ،اً مجتمع ورأيه ،اً ثابت عقله كان لأن الهرم، حد ألنه الثمانين لي يمسك أن إلي أعجب": الرامهرمزي  وقال
 بلغمن  أن: رمزي الرامه قاله ماابن الص اح  ووجه" خيراً  له رجوت احتساباً  يحدث أن وتحرى  به، ويقوم حديثه

أال يفطن  لط،تخي أن بعد إال له يفطن الأو  واإلخ ال، االخت ال عليه وخيف الغالب، لي حاله ضعف الثمانين
قال ابن ، عروبة أبي بن وسعيد الرزاق عبد منهم الثقات من واحد لغير قفأت كما لهذا الشيخ إال بعد أن يختلط

حدث خلق بعد  -الثمانين إلى تسعين ب  إلى مائة يعني بعد- السن هذا مجاوزة بعد خلق حدث قد"الص اح: 
 يعني مات عن مائة وث اثة سنين "مالك بن أنس: منهم الس امة وصحبتهم ،التوليق لساعدهممجاوزة هذا السن 

 لي الجعد بن وعلي عيينة، وابن والليث ومالك الصحابة من أولى أبي بن هللا عبد سعد بن سه " أنس بن مالك،
 وأبو عرلة بن الحسن: منهم ،سنة مائة استيفاء بعد حدثوا واحد غير وليهم، والمتأخرين ينالمتقدم من جم عدد

 ."وغيرهم ي الطبر  الطيب أبو يوالقاض جيميهال أسحق أبوو  البغوي  القاسم
ال يحدث بحضرة من هو أولى منه، وهذا بخ اف ما ، أمن آداب المحدث: أال يحدث بحضرة من هو أولى منه

من التطاول على الكبار، تجد لي بلد ليه الكبار ويتصدى إلقراء الناس مع وجود الكبار وعدم االحتياج إليه، نراه 
مث  هذا ال يحدث بحضرة هؤالء، يعني من األدب أال يحدث بحضرة هؤالء، نعم إن احتيج إليه، والبلد بحاجة 

 والشعبي إبراهيم وكان، بذلكأولى منه ال يحدث بحضرة من هو ى هللا، أإلى أكثر من شخص يتصدر وأجره عل
 أو لسنه منه أولى هو من نيالمحدث من ليه ببلد الرواية لكره: بعضهم وزاد ،بشيء براهيمإ يتكلم لم ااجتمع إذا

 ".أحمق لهو بالتحدثمنه  أولى هومن  اليهو  ةبلدال يل حدثإن الذي ي": معين بنقال ا، ذلك لغير



 أولى من إسناده أع دابإسن غيره أو بلده لي غيره دعن يعلمه ما منه التمس ذاإ محدثلل ينبغي"األمر الرابع: 
يعني إذا طلب من الشيخ أن يقرأ عليه كتاب، ، النصيحة لدينال إليه يرشدهو  الطالب يعلم أن آخر وجه من أرجح

 يكون هدله ويعرف أن الشيخ الف اني يتقن هذا الكتاب أكثر منه، ينصح الط اب بأن يذهبوا إلى ل ان، وال
اذهب إلى  لناس من باب التنص  عن المسئولية يفرق الناس، من جاءهالتخلي عن نفع الناس؛ ألن بعض ا

شخص معه كتاب وهو يحسن هذا الكتاب  هل ان، اذهب إلى ل ان، ال، لكن القصد لي ذلك النصيحة، إذا جاء
وا لف ان لإنه أعرف مني بهذا الكتاب لإن من النصيحة أن يقال: اذهب يوجد لي البلد من يتقنه أكثر منهلكن 

 الدين النصيحة.
يعني بعض ، بعد النية حصول له يرجى لأنه ليه النية صحيح غير لكونه أحد تحديث من يمتنع الخامسًا: أن 

ألن مظهرك يدل على  للمحدث أن يقول: نعتذر عن تحديثكل ا ينبغي  عدم االستقامةالناس تظهر عليه آثار 
 العلم ليطلب الرج  نإ: يقال كان": معمر قالنقول: ال، لليسمع الحديث وليستفد، هي بصالحة، أن نيتك ما 

ترس  ليطلب العلم بغير وليس معنى هذا أن اإلنسان يس" -عز وج - هلل يكون  حتى العلم عليه ليأبى هللا لغير
 لتقع لي الوعيد الشديد. نيةا يؤملك أن تموت قب  تصحيح اليقول: تأتي النية ليما بعد، ال، وم نية خالصة

 يتألفمن  -مرضي هللا عنه- السلف لي كان وقد ،أجره جزي  مبتغياً  العلم، نشر على اً حريصسادسًا: أن يكون 
م من يكرم الط اب الم ازمين كثير من أه  العل، -مارضي هللا عنه- الزبير بن عروة منهم ،هحديث على الناس
أيضًا له حق عليهم، لكن  ى هؤالء الط اب بأن قصر وقته وجهده عليهمن كما أن للشيخ حق علال شك أله، و 

بحيث اجتمعوا له، وبعضهم يفيد الشيخ، ال شك أن تكام  الط اب  هم أيضًا من باب آخر لهم حق عليه،
 وتوالرهم ال شك أنه يفتح آلاق للشيخ، مناقشة المسائ  مع الط اب كثيرًا ما تنضج هذه المسائ .

 يتألفمن  -مرضي هللا عنه- السلف لي كان وقد ،أجره جزي  مبتغياً  العلم، نشر على اً حريصون سادسًا: أن يك
رضي هللا - بمالك وليقتد  "قال ابن الص اح: ، -مارضي هللا عنه- الزبير بن عروة منهم ،هحديث على الناس
 وهيبة بوقار جلوسهي ل وتمكن ه،لحيت وسرح لراشه، صدر على وجلس توضأ يحدث أن أراد إذالقد كان  -عنه

 حديث أعظم أن أحب: لقال" :ذلك لي له لقي محدث أن يعتني بنفسه وقت التحديث، يعني ينبغي لل" وحدث
 هو أو الطريق لي يحدث أن يكره وكان"، متمكناً  طهارة على إال أحدث وال ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
رحمه - عنه وروي "، -صلى هللا عليه وسلم- رسول عن هب أحدث ما أتفهم أن أحب": وقال، يستعج  أو قائم
}َيا َأيَُّها  :تعالى هللا قال :وقال رهبز  مجلسه لي صوت أحد رلع لأن ويتطيب، ويتبخر ،لذلك يغتس  كان هأن -هللا

 } - هللا رسول حديث عند وتهص رلع لمن [( سورة الحجرات8)]الاِذيَن آَمُنوا ََّل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت الناِبيِ 
، ل ا يحدث وهو قائم أو -صلى هللا عليه وسلم- رسول صوت لوق  صوته رلع لكأنما -صلى هللا عليه وسلم

يء من ذلك، بأن يكون الشيخ تعبان ل ا يحرم أو مستعج ، لكن قد تدعو الحاجة إلى ش مضطجع أو وهو يمشي
 لة أو بعض األحاديث وهو لي طريقهإلى بعض األسئ ليحدث وهو مضطجع، قد يحتاج الناس الناس من حديثه

ا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم{ ال مانع، الصفة تكون لكن ال ينبغي أن  [( سورة آل عمران545)] }الاِذيَن َيْذُكُروَن َّللا َ ِقَيام ا َوُقُعود 
قد والهم ظهره، الغالبة كما يوجد لي بعض ب اد غرب ألريقيا، تجد الطالب مضطجع لي جهة، والشيخ مضطجع 

أن هناك شيخ من خوان مناسبة، هذا موجود لي بعض الجهات، حدثنا بعض اإلوأحيانًا يتصرف تصرلات ليست 



ره وظهره إلينا ووجهه مضطجع على سري رس لي مكةمن غرب ألريقيا يقول: حضرنا عنده د بعض ب اد ألريقيا
عم إن كانت قول: كيف يحدث مث  هذا؟ ن، أقد طلب من بعض الط اب أن يحك ظهرهويحدث، و  إلى الجدار

يبلغ عن هللا وعن رسوله  ؟ال بأس، لكن مع عدم الحاجة كيف يؤدي العلم الحاجة داعية إلى ذلك الشيخ مريض
رحمة هللا -والغالب أن مث  هذا يكون مالكي المذهب، ه  هذا اقتدى بإمامه اإلمام مالك  ؟على هذه الهيئة

 ! ؟-عليه
على ط ابه جميعًا وال يخص بعضهم بمزيد عناية دون بعض، روي عن حبيب بن أبي  على المحدث أن يقب 

وال شك أن هذا يورث الغيرة من "، عليهم جميعاً  نة إذا حدث الرج  القوم أن يقب إن من الس"ثابت أنه قال: 
خ يعول بعض الط اب حينما يخص بعضهم دون بعض، لكن ما يمنع أن يكون ليهم طلبة متميزون يفيدون الشي

من أج  أن يتابع ط ابه ه  ليهم المنتبه  حوه، ويسأل غيرهم إذا شك لي لهمهعليهم كثيرًا ويسألهم ويستوض
 وهللا المستعان. ؟ه  ليهم من يستوعب ومن ال يستوعب ؟وغير المنتبه

 بعضه، راكدإ من السامع يمنع اً سرد الحديث يسرد ال بعضه، دراكإ من السامع يمنع اً سرد الحديث يسرد الأن 
دروس الشرح هذا، نحتاج أحيانًا  لكن قد تدعو الحاجة لذلك لضيق الوقت مث ًا، يعني نحن لي آخر درس من

لكن يكون هذا لي حال السعة،  اً سرد الحديث يسرد اللى السرد؛ ألنه ما عندنا وقت، خ اص انتهى الوقت، أن إ
 .بالحال يليق ودعاء ربذك وليختمه مجلسة وليفتتح بعضه، دراكإ من السامع يمنع

 أحسن من ليه والسماع ،ةالراوي مراتب أعلى من لإنه ،ًا لإلم اءمجلس عقدمن آداب المحدث وهو العاشر: أن ي
 . وأقواه التحم  وجوه

 ممن، ذلك لمث  المتصدين المحدثين أكابر دأب لذلك الجمع كثر إذا عنه يبلغ اً مستملي خذتيالحادي عشر: أن 
 وليكن، السالفين األع ام من كثير دعد لي هارون  بن زيديو  عاصم وأبو ووكيع وشعبة مالك ذلك عنه روي 

المستملي من هو؟ يعني الشيخ ال يبلغ من لي آخر المجلس، بعض الشيوخ يحضر  ،اً متيقظ محص اً المستملي 
حد لي لكيف يسمع من كان لي آخر المجلس؟ يتخذون مستملين، وا ه عشرات األلوف وليس هناك مكبراتعند

كلمة أعادها هؤالء ليسمعها البعيد، لكن هذا  وواحد لي الوسط، إذا قال الشيخ الجهة اليمنى، واحد لي اليسرى،
محص ًا عنده شيء من العلم، ما يكون عامي ما يفهم شيء، يبلغ الشيء على  متيقظاً المستملي ينبغي أن يكون 
 به حدثنا": لقال حديث عن سئ  هارون  بن يزيد نأ روينا ما مث  لي يقع ال كي غير وجهه، وال يكون غبي

ال بد  ، هذا ما يفهملقدتك ابن عدة: له لقال من؟ ابن عدة خالد أبا يا: المستملي به لصاح، عدة به حدثنا "عدة
 على ليؤديه المحدث لفظ يتبع أن وعليهأن يكون الذي يتولى التبليغ عن الشيخ لطن، عنده شيء من التحصي ، 

  .خ اف غير من وجهه
ليحسن بالمحدث الثناء على شيخه لي حال الرواية عنه بما هو أه  له، لقد لع  ذلك غير واحد من السلف 

حدثني "قال:  -مارضي هللا عنه-والعلماء، كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس 
أن  يثني على الشيخ من باب المكالئةنعم  "ثحثنا سفيان أمير المؤمنين لي الحدي"وعن وكيع أنه قال: " البحر

نما المراد أن يؤخذ العلم عن ه ن ذا الشيخ، من أج  أن يؤخذ العلم عيثني على شيخه وليس المراد الثناء لذاته، وا 
 وهللا المستعان. ،هذا الشيخ، وليعلم أن الشيخ بحاجة إلى الدعاء أكثر من حاجته إلى الثناء



، وأن يحذر من -سبحانه وتعالى-الحديث وغيره من العلوم: أن يخلص النية هلل  من آداب طالب العلم، طالب
 هللا لغير الحديث طلب من": سلمة بن حمادلقد قال الدنيوية، أن يتخذ علمه وصلة إلى شيء من األغراض 

 ". به مكر
ثالثًا: دم رغبته لي ذلك،  سيما إذا رأى عوأال يضجره بكثرة األسئلة، ال ،ثانيًا: أن يوقر شيخه وأن يتحرى رضاه

يستشيره لي الكتاب الذي يقرأ، لي لي كيفية اشتغاله، ولي سائر أموره، و  ،أن يستشير الشيخ ليما يشتغ  به
 ة. الكتاب الذي يخرج، لي الكتاب الذي يشرح، لي الكتاب الذي يختصر، يستشيره لي جميع هذه األعمال العلمي

 يدع االستفادة لحياء أو كبر لليأخذ الحديث عمن هو لوقه ومثله ومن دونه، الرابعًا: أن يرشد غيره لما سمعه، وأ
بعض الناس يأنف أن يأخذ من شخص أصغر منه، ل ا ينب  الرج  وال يكم  إال إذا تواضع وأخذ العلم عن ك  

ي ذهنه، وأن يذاكر بمحفوظه ليرسخ ل ،أن يعتني بتقييد ما سمعه ويضبطه، نهو أحد ممن هو لوقه أو مثله أو د
حلقة ذهب لراجع ما لكن طالب العلم الحق إذا انتهى من ال ب ال يعرف الكتاب إال لي الحلقة،بعض الط ا

وأن يكتب األحاديث المشهورة، وأن يدع ة من األخوة وتذاكروا ليما بينهم، واجتمع مع مجموع سمعه من الشيخ،
 ث المنكرة. الغرائب واألحادي

تب الحديث رواية ودراية ليقدم الصحيحين ثم كتب السنن، ثم صحيح بن خزيمة، سادسًا: أن يبدأ باألهم من ك
وصحيح ابن حبان، ثم السنن الكبرى للبيهقي، ثم مسند اإلمام أحمد وسائر المسانيد، ثم الموطأ وسائر الجوامع، 

والدارقطني  مام أحمد، ثم كتب العل  مث  العل  لإلوغيرها نتقىوالم كتب األحكام مث  العمدة والبلوغ والمحرر ثم
 ، ثم كتب ضبط األسماءوابن أبي خيثمة وغيرها كتب األسماء مث  تواريخ البخاري وابن معين وابن أبي حاتم، ثم

 مث  اإلكمال البن ماكوال، والمشتبه وتبصير المنتبه وغيرها مما مر ذكره.
 يه ولغته وا عرابه، وأسماء رجاله،أن يتعرف درجة الحديث، على الطالب أن يتعرف درجة الحديث ولقهه ومعان

د كتابة الحديث دون معرلته ولهمه، ل ا يقتصر على مجر  حفظًا وكتابة، ك  ذلك، معتنيًا بإتقان المشك  محققاً 
 بيدةأبي عُ الحربي و أن يعتني بكتب غريب الحديث والتي تقدم ذكر شيء منها، غريب الحديث ألبي عبيد 

 وغيرها. وابن األثير لزمخشري والهروي والخطابي وابن الجوزي وا
رشاد الساري وعمدة القاري وشرح  يعتني بكتب وأن يعتني بكتب شروح الحديث، شروح الحديث مث  لتح الباري وا 

كتب كثيرة جدًا لي الشروح،  ،واالستذكار وغيرها النووي وعون المعبود وتحفة األحوذي وني  األوطار والتمهيد
 ولو شرح واحد.  متن من متون السنة يقرأ على ك 

أحاديث العبادات ولضائ  األعمال، لإن ذلك زكاة الحديث وسبب لحفظه، والعلم ب ا  أن يعم  بما سمع من
 . ال قيمة له عم  كالشجر ب ا ثمر

والتمييز هذا لي السماع كما واألصح اعتبار سن التحم   لطالب الحديث معرلة سن التحم  واألداء،مما ينبغي 
ثين بإحضار األطفال مجالس الحديث ويكتبون وقد جرت عادة المحد ي سماع الحديث التمييز،تقدم، المعتبر ل

ويصح  ي سن الطالب بنفسه أن يتأه  لذلكواألصح للي ذلك من إجازة المسم ع، وال بد  لهم أنهم حضروا،
يقرأ لي سورة  -عليه الص اة والس ام-جبير بن مطعم سمع النبي  س امه،تحم  الكالر أيضًا إذا أداه بعد إ



الطور قب  أن يسلم ثم أدى هذه السنة بعد إس امه، وخرجت لي الصحيحين وغيرهما، يصح تحم  الكالر لكن 
 وثبوت عدالته. إذا أدى بعد توبته  إس امه، وكذا الفاسق من باب أولىه إال بعد ال يصح أداؤ 

من  أي مسلمًا مكلفًا سالماً ضابطًا  كونه عدالً األداء ل ا بد من أن يتأه  لذلك لتتوالر ليه شروط القبول بوأما 
حاويًا  ،إذا حدث من حفظهابطًا لمرويه بحيث يؤديه متى شاء وأن يكون ض ،خوارم المروءة وأسباب الفسق
 .إلى ثقةه إال ، بحيث ال يخرجه من يدلكتابه حالظًا له إن أدى منه

رررررررررررررررة األثرررررررررررررررر  أجمرررررررررررررررع جمهرررررررررررررررور أئم 
الً  بررررررررررررررأن يكرررررررررررررررون ضابطررررررررررررررراً   معررررررررررررررررد 

 يحررررررررررروي  إن حرررررررررررد ث حفظررررررررررراً  يحفرررررررررررظ
 ةيعلررررررررم مرررررررررا لرررررررري ال لفررررررررظ مررررررررن إحالررررررررر

 ذا عقررررررررررررررر    بررررررررررررررأن يكررررررررررررررون مسرررررررررررررررلماً 
 ومررررررررن مررررررررروءة   و خرررررررررم  أمررررررررن لسررررررررق 

 

 والفقرررررررررره لرررررررررري قبررررررررررول ناقرررررررررر  الخبرررررررررررر 
رررررررررررررررر اً  أي يقظرررررررررررررررراً   ولررررررررررررررررم يكرررررررررررررررن مغف 

 كتابرررررررررررررررره إن كرررررررررررررررران منرررررررررررررررره يررررررررررررررررروي 
 ةإن يررررررررررررو بررررررررررالمعنى ولرررررررررري العدالررررررررررر
 قرررررررررررررد بلرررررررررررررغ الحلررررررررررررم سرررررررررررررليم الفعرررررررررررر   

ررررررررررررررراه عرررررررررررررردالن   لعررررررررررررررردل مررررررررررررررؤتمنزك 
 

 .-رحمه هللا تعالى-إلى آخر ك امه 
وينقط المعجم،  ،وهو أن يكتبه مفسرًا مبينًا، ويشك  المشك  منه صفة كتابة الحديث معرلةومن المهم أيضًا: 

ال لفي اليسرى. ية اليمنى ما دام لي السطر بقيةلي الحاش ويكتب الساقط  وا 
لته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئًا لشيئًا، وهو مقاب عرضهصفة معرلة ومن المهم أيضًا: 

ينسخ بخط واضح يشك  المشك ، ينقط المعجم، نعم، يقاب  على األص ،  عني ينسخ إذا أراد أن ينسخ الكتبي
نفسه  أو مع اب  مع الشيخ صاحب الكتاب األصلي أو مع ثقة آخرويقنعم لما سقط من نسخته يلحقه بالحاشية، 

ا يخ  به من نسخ وصفة سماعه بأن ال يتشاغ  بملشيئًا يقرأ الجملة من الفرع ثم يقرأها من األص  وهكذا،  شيئاً 
ون ني بذلك أثناء إلقاء الشيخ الحديث والدرس ينبغي للطالب أن يكتيع أو حديث أو نعاس، صفة سماع الحديث

ع شخص آخر، وقد وجد مع األسف غير متشاغ ، إما بنعاس أو حديث م على أكم  حال، متهيئ لما يلقى
حتى وجد من يقرأ  وهذا ظاهر لي الدراسات النظامية من يقرأ لي كتاب آخر أو يتكلم مع شخص آخر الشديد

لي صحف وما أشبه ذلك، ال شك أن مث  هذا السماع رديء جدًا ال يعتد به، ب  اإلجازة على وجهها خير من 
نتساب ألض  من مث  هذا االنتظام، اإلجازة على وجهها خير من ن االهذا السماع، ونحن نقول للط اب: إ مث 

ليستفيد، كيف يستفيد وهو يتشاغ ؟ وأن  يعتني، لماذا جاء إلى حلقة العلم؟العلم أن طالب السماع الرديء، لعلى 
ن يكون كذلك، وأ إسماعهصفة و ا يخ  به من نسخ أو حديث أو نعاس، يعتني بصفة سماعه بأن ال يتشاغ  بم

 لليجبره باإلجازة لما خالف إن خالف. ك من أصله الذي سمع منه أو من لرع قوب  على أصله لإن تعذرذل
رح  ليحص  لي الرحلة ثم ي أن يبدأ بحديث أه  بلده ليستوعبهبعد  ومن المهم أيضًا: الرحلة لي طلب الحديث

ولتكن رحلته إلى العلماء كثير الشيوخ، ع أولى من اعتنائه بتويكون اعتناؤه بأسفاره بتكثير المسمو  ما ليس عنده
 المتقنين الضابطين.



وهم يصنفون على المسانيد بأن  يعرف كيف ينصف األئمة الحديث؟ تصنيف الحديثصفة ومن ذلك معرلة 
ن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسه   يجمع مسند ك  صحابي على حدة لإن شاء رتبهم على سوابقهم، وا 
 تناواًل.

بأن يجمع لي ك  باب ما ورد مما يدل  الفقهية أو غيرها األبواب، من التصانيف ما تصنيفه على ..يصنفوا أو
 أوالجميع لليبين علة الضعيف،  على حكمه إثباتًا أو نفيًا، واألولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، لإن جمع

رتبها على األبواب ليسه  أن يوطرقه، وبيان اخت اف نقلته، واألحسن  ليذكر متن الحديث العل تصنيفه على 
ما م ليذكر طرف الحديث األطرافيجمعه على  أوتناولها،  قيدًا الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبًا وا 

 بكتب مخصوصة.
وقد صنف ليه بعض شيوخ القاضي أبي  :معرلة سبب الحديث من المهمو  ،: معرلة سبب الحديثمن المهمو 

المهم معرلة سبب ورود الحديث، وهو نضير معرلة أسباب النزول بالنسبة للقرآن نعم من ، يعلى بن الفراء
ن كانت العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب،  الكريم، لإن معرلة السبب مما يعين على لهم الحديث ولقهه، وا 

ب، لكن قد أه  العلم يطلقون العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبلم يعارض العموم بما هو أقوى منه، ما 
))ص اة القاعد على النصف عندنا حديث: لتكون العبرة حينئذ بخصوص السبب،  يحتاج إلى خصوص السبب

لإن لم تستطع  قائماً  ))ص   لعمران بن حصين:  -عليه الص اة والس ام-وقول النبي  من أجر ص اة القائم((
لإن لم  ))ص   قائماً يضة والناللة، حديث عمران بن حصين يشم  الفر  لقاعدًا، لإن لم تستطع لعلى جنب((

لحديث عمران بن حصين يدل على أن ص اة القاعد ال تصح وال  تستطع لقاعدًا، لإن لم تستطع لعلى جنب((
))ص اة الحديث الثاني: كانت لي الفريضة أو لي الناللة عمومه يقتضي ذلك،  تجوز ممن يستطيع القيام سواءً 

لكن أجره نصف ص اة القائم،  يدل على صحة الص اة من القاعد قائم((القاعد على النصف من أجر ص اة ال
ال ما بينهم تعارض؟ بينهم تعارض ظاهر، لإذا  ال ال؟ بينهم تعارض وا  وهذا يشم  الفريضة والناللة، صح وا 

عليه الص اة -النبي  ))ص اة القاعد على النصف من أجر ص اة القائم(( :نظرنا إلى سبب ورود الحديث حديث
))ص اة : -عليه الص اة والس ام-لوجدهم يصلون من قعود، لقال لهم  دخ  المسجد والمدينة محمة -لس اموا

سبب ورود هذا الحديث أنهم كانوا يصلون لتجشموا الص اة قيامًا،  القاعد على النصف من أجر ص اة القائم((
ألنهم ال يمكن أن يصلوا الفريضة  هذا لي الناللة؛أن من قعود لدل على  -صلى هللا عليه وسلم- قب  حضوره
، ودل على أنه بالنسبة للمستطيع لمن يستطيع القيام لي الناللة له نصف -عليه الص اة والس ام-قب  حضوره 

أجر ص اة القائم، لإلنسان أن يصلي وهو مستطيع قاعد وله نصف األجر، هذا بالنسبة للناللة بدلي  سبب 
يع، أما غير المستطيع يصلي الناللة قاعد على النصف، أو أجره كام ؟ أجره الورود، وهو أيضًا بالنسبة للمستط

كام ، وعلى هذا رجعنا إلى سبب الورود وقصرنا الحديث على سببه، لماذا؟ ألن عمومه معارض بعموم أقوى 
وصنف ليه أبو حفص العكبري شيخ القاضي أبي يعلى المشار إليه لي ، منه وهو حديث عمران بن حصين

وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن "قال الحالظ: يضًا السيوطي، وابن حمزة الحصيني وغيرهم، ، وصنف ليه أالمتن
نق  وهي  ،وصنفوا لي غالب هذه األنواع"قال الحالظ: "، دقيق العيد أن بعض أه  عصره شرع لي جمع ذلك

لكتاب مختصر ال يحتم  بسط ألن هذا ا "للتراجع لها مبسوطاتها ،التعريف، مستغنية عن التمثي  محض ظاهرة



 ،صنف علماء الحديث وأئمة هذا الشأن لي غالب هذه األنواع ما أشير إليه لي أثناء الشرح غالباً و ك  شيء، 
ليه الخطيب البغدادي كتابًا مفردًا، وتقدم قول وسبق لي أول الشرح أنه قلما لن من لنون الحديث إال وقد صنف 

 ."أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبهك  من "الحالظ أبي بكر بن نقطة: 
ال مجال ل اجتهاد ليها،  ، وهي نق  محضكثيرة لي هذه الخاتمة التي سردها الحالظ -أي هذه األنواع-وهي 

للتراجع لها مبسوطاتها  ،مستغنية عن التمثي ، وحصرها كما قال الحالظ: متعسر ،واضحة جلية ،ظاهرة التعريف
  .وهللا أعلم، على حقائقهاليحص  الوقوف 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 


